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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 
 

BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
 

EDITAL PRPGI Nº 02 de 09 de fevereiro de 2012. 
 
 
 O Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art.19o, inciso II do Estatuto do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, torna pública a abertura das inscrições 
e estabelece normas relativas ao processo seletivo de alunos dos Cursos de 
Graduação deste Instituto Federal, candidatos a Bolsa de Desenvolvimento 
Institucional, para o período de 13 a 29 de fevereiro de 2012. 
 
  
1. DOS OBJETIVOS 
 
1.1.  Selecionar bolsista para desenvolver e implantar o site da Pró-reitoria de 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, programa de cadastramento de pesquisadores, 
projetos e publicações do Instituto Federal do Maranhão. 
 
2. INSCRIÇÃO 
 
2.1 As inscrições estarão abertas no período de 13 a 29 de fevereiro de 2012; 
2.2 A solicitação da Bolsa, acompanhada de toda a documentação exigida, deverá 
ser encaminhada, via protocolo, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação /PRPGI do Instituto Federal do Maranhão; 
2.3 A PRPGI não receberá solicitações individuais entregues diretamente pelos 
candidatos. 
 
3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
 
a) Ficha de inscrição preenchida e assinada ( anexo I); 
b) Projeto de Desenvolvimento de Sistema eletrônico para recebimento, análise e 
acompanhamento dos projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito do IFMA; 
c) Currículo atualizado no formato Lattes/CNPq; 
d) Original do histórico escolar - oficial, completo, atualizado, com rendimento 
acadêmico, a ser providenciado pelo aluno junto a Diretoria de Ensino Superior; 
e) Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do aluno; 
f) Não serão aceitas propostas com documentação incompleta. 
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3.1. A documentação e as informações prestadas pelo candidato serão de inteira 
responsabilidade destes, sendo passível de exclusão do processo seletivo aquele que 
não fornecer documentação de forma incompleta, correta e legível e/ou fornecer dados 
comprovadamente inverídicos. 
 
4.    REQUISITOS E COMPROMISSOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 
 
4.1  Quanto ao Aluno 
 
a) Ser aluno regularmente matriculado em Curso de Graduação do Instituto Federal 
do Maranhão e não estar cursando o último ano; 
b) Não estar cursando outra Graduação, mesmo que dentro da mesma área do 
conhecimento; 
c) Não possuir vínculo empregatício com qualquer instituição, durante a vigência da 
bolsa solicitada e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e previstas no 
cronograma do projeto; 
d) Não possuir bolsa de qualquer natureza, de agências e /ou instituições, na 
vigência da bolsa solicitada; 
e) Desenvolver as atividades do plano de trabalho proposto em regime de 
dedicação de 20 (vinte) horas semanais; 
f) Comprometer-se a apresentar Relatório ao final dos resultados obtidos; 
g) Comprometer-se a apresentar aos membros dos Comitês do PIBIC e aos 
servidores da PRPGI treinamento necessário à completa utilização do sistema 
desenvolvido sempre que solicitado; 
h) Repassar ao IFMA os direitos de utilização do sistema desenvolvido durante o 
tempo que julgar necessário; 
i) Devolver ao Instituto Federal do Maranhão, em valores atualizados, a(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos acima não sejam 
cumpridos. 
 
4.2 Quanto ao Projeto 
 
4.2.1 O Projeto deverá ser apresentado com no mínimo 5(cinco) e no máximo 15 
(quinze) páginas, incluindo referências bibliográficas, editado em fonte Arial, tamanho 
12, com espaçamento 1,5 (um e meio) e margens 2,5cm, contendo os seguintes itens: 
 
a) Folha de rosto: identificação da instituição; título do projeto; equipe executora; 
cidade e ano de apresentação; 
b) Estrutura do Projeto: Introdução (descrever objetivamente, com fundamentação 
teórica, o problema focalizado), Objetivos, Metodologia, Cronograma de Execução e 
Referências Bibliográficas de acordo com as normas atuais da ABNT. 
 
4.2.2 A seleção do Projeto que fará jus à Bolsa ficará a cargo da PRPGI, que indicará 
servidores deste Instituto Federal, com reconhecido conhecimento na área a que se 
destina o presente Edital, e o fará com base nos seguintes critérios de avaliação: 
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1. Clareza, pertinência e consecução dos objetivos; 
2. Metodologia utilizada (adequação e qualidade); 
3. Resultados esperados: fundamento, coerência e alcance; 
4. Concordância com as regras do presente Edital. 
 
4.2.3 Projetos com menos de 5 (cinco) e mais de 15 (quinze) páginas serão 
automaticamente desclassificados. 
 
 
5.  O PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo será realizado em duas etapas: 
a) Pré-Seleção (classificatória/eliminatória): período de 01 a 02 de março de 2012, que 
ficará a cargo da PRPGI observando os seguintes requisitos: 
 
 I) Preenchimento correto do formulário de inscrição;  
  
 II) Entrega de toda documentação prevista no item 3 a-f;  
 
 b) Seleção (classificatória/eliminatória):  no período de 05 a 09 de março de 2012, que 
ficará a cargo da Comissão instituída pelo Pró-Reitor da PRPGI; 
 
 
5.1 Critérios Institucionais de Avaliação  
 
5.1.1 Serão adotados os seguintes critérios de avaliação:  
 
a)  Menor tempo previsto para implantação do sistema, (10%);  
 
b) Qualificação do aluno candidato a bolsa, (20%);  
 
c) Qualificação do projeto, conforme item 4.2, (70%).  
 
 
6. PRAZOS PARA PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 
 

O prazo para pedido de reconsideração será de 48 (quarenta e oito) horas a 
contar da divulgação do resultado final, cabendo a Comissão proceder ao julgamento 
do pleito. 
 
 
7. IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSA 
 
7.1 A bolsa será concedida por um período de 12 (doze) meses, de 12 de março de 
2012 a 28 de fevereiro de 2013. 
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7.2 O pagamento da bolsa será efetuado diretamente ao bolsista, mediante deposito 
mensal em conta bancaria indicada pelo bolsista; 
 
 
8. CANCELAMENTO DE BOLSA 
 

A concessão da bolsa poderá ser cancelada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação do Instituto Federal do Maranhão, durante sua implementação, 
por ocorrência de fato cuja gravidade justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras 
providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada. 
 
 
9. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
9.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que não o 
fizer até o terceiro dia útil posterior à sua publicação. Ademais, não terá efeito de 
recurso à impugnação feita por aquele que, em o tendo aceitado sem objeção, venha 
apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 
 
9.2 – O pedido de impugnação deverá ser dirigido à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão via protocolo.  
 
 
10. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 
 

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou 
em parte, desde que motivos supervenientes, legais ou relevantes assim o 
determinarem, sem que isso venha gerar direitos ou obrigações em relação aos 
interessados.  

 
11. CRONOGRAMA  
 

Lançamento do Edital  09/02/2012 

Recebimento das Propostas 13/02/2012 a 29/02/2012  

Divulgação dos Resultados  09/03/2012 

Período para Recurso  12/03/2012 a 14/03/2012 

Julgamento do Recurso 15/03/2012 

Divulgação do Resultado Final  A partir de 15/03/2012 

  
 
 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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a) Será oferecida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão 02 (uma) bolsas, num valor mensal de R$ 360,00 com vigência de 
março/2012 a fevereiro/2013; 
 
b) Haverá desclassificação de solicitação de bolsas, durante o processo de 
seleção, quando for observado o não cumprimento das exigências desse edital; 
 
c) A bolsa concedida não implica em vinculo empregatício com o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; 
 
d) O resultado final da seleção será disponibilizado na página do Instituto Federal 
do Maranhão na internet: www.ifma.edu.br/prpgi, a partir de 15 de março de 2012; 
 
e) A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação poderá cancelar ou 
suspender a bolsa a qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento das 
normas descritas no presente Edital e/ou não observância do cronograma proposto no 
projeto apresentado; 
 
f) Os Projetos aprovados no processo de seleção, mas não classificados na 
primeira listagem devido à ausência de cotas disponíveis farão parte do Banco de 
Reservas; 
 
g) Situações não previstas neste Edital serão analisadas pelo Comissão Avaliadora 
e pela PRPGI; 
 
                                              
 
 

São Luís, 10 de fevereiro de 2012. 
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Comissão Avaliadora 
Cláudio Antônio Costa Fernandes (DGTI) 

José Hilton Gomes Rangel (PRPGI) 
Fábio Lima (DGTI) 
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ANEXO I 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ALUNO 
 
DADOS DO ALUNO 
 
Nome:________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___________________ CPF:___________________________   

RG: __________________   Org. Exp.: __________________________  

Data da Expedição: _______________________  UF:  _____________________ 

Naturalidade: ______________________________  

Sexo:  (  ) Masculino     (  ) Feminino 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Complemento: _________________________________________________________ 

Bairro: _________________________________CEP: ________________________ 

Telefone: ______________________        Celular: __________________________  

e-mail : __________________________________________________ 

Instituição__________________________________________________________   

Curso: ____________________________________________  

Módulo / Período: ____________________________________   

Código / Matrícula: ____________________________________ 

 

Declaro que todas as informações acima são verdadeiras e de minha inteira 

responsabilidade. 

 

 
 

Assinatura do Aluno 


