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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

COORDENADORIA DE TRANSFERÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - PIBITI CNPq/IFMA - 2013/2014 

 

EDITAL PRPGI Nº 60, de 21 de março de 2013 

A Chefe do Departamento de Pós-Graduação no exercício da Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Art.19, 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 da graduação, candidatos a Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (PIBITI), no período de 21 de março a 22 de abril 2013. 

1. OBJETO 

 Estimular estudantes do Ensino Superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e 

práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação através da 

concessão de Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI).  

2. INSCRIÇÃO 

2.1 As inscrições estarão abertas no período de 21 de março a 22 de abril 2013; 

2.2 A inscrição deverá ser realizada na forma impressa, via protocolo, endereçada ao 

Núcleo de Pesquisa e Pós-Graduação ou setor equivalente dos Campi, os NPPG’s, de origem 

do pesquisador, acompanhada da documentação exigida no item 3.1 e, também, na forma 

eletrônica, através do endereço http://sapro.ifma.edu.br, acompanhada da documentação 

exigida no item 3.2; 

2.3 As bolsas de que trata o presente edital poderão ser solicitadas por pesquisadores em 

todos os campi deste Instituto com título de doutor, mestre ou perfil equivalente, desde que 

envolvam alunos de graduação, regularmente matriculados na vigência deste edital; 

2.4 Os NPPG’s ou setor equivalente dos campi não receberá solicitações individuais 

entregues diretamente pelos candidatos ou fora do prazo estabelecido neste edital. 

2.5 Após a finalização das inscrições, o Chefe do NPPG deverá encaminhar a Coordenadoria 

de Transferência e Inovação Tecnológica - CTIT/PRPGI, via memorando protocolado, um 

CD ROOM contendo os processos recebidos, devidamente escaneados, com a documentação 

exigida no item 3.1. Processos incompletos estarão passíveis de exclusão do certame. 

 

http://sapro.ifma.edu.br/
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3. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO 

3.1 A inscrição deverá ser realizada na forma impressa, via protocolo, endereçada ao 

Núcleo de Pesquisa e Pós–Graduação ou setor equivalente dos campi, os NPPG’s, de origem 

do pesquisador, até o dia 24 de abril de 2013, acompanhada da documentação exigida 

abaixo: 

a) Memorando de encaminhamento da documentação exigida, modelo disponível no 

ANEXO I deste Edital; 

b) Comprovante de Inscrição gerado após preenchimento e envio do projeto pelo sistema, 

obtido a partir do endereço eletrônico de inscrição; 

c) Projeto de Inovação; 

d) Plano de atividades do bolsista; 

e) Currículo Lattes do orientador, com data de atualização inferior a 90 dias; 

f) Currículo Lattes do aluno, com data de atualização inferior a 90 dias; 

g) Original do histórico escolar do aluno – completo e atualizado; 

h) Declaração de matrícula do aluno no primeiro período de 2013; 

i) Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do aluno; 

j) Declaração Negativa de Vinculo Empregatício do aluno (ANEXO II), Termo de 

Compromisso do bolsista (ANEXO III) e do professor (ANEXO IV); 

k) Os projetos de pesquisa que envolva seres humanos e/ou experimentação animal são 

obrigados a apresentar o Parecer Favorável do Comitê de Ética na Pesquisa até a 

implementação da bolsa, podendo ser a mesma cancelada devido à falta desta 

documentação; 

l) Comprovante de participação do orientador em Grupo de Pesquisa reconhecido pelo 

IFMA. 

3.2 Os documentos exigidos na forma eletrônica, que deverão ser anexados durante a 

inscrição online, no período de 21 de março a 22 de abril de 2013, no endereço eletrônico, 

são: 

3.2.1 Do aluno: 

a) Declaração de matrícula no primeiro período de 2013, (escaneada, com resolução de no 

máximo 300dpi, anexada no formato PDF); 

b) Formulário eletrônico com os dados pessoais e o endereço do Currículo Lattes, 

preenchido direto no sistema SAPRO. 
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3.2.2 Do pesquisador: 

a) Formulário eletrônico com os dados pessoais, profissionais e o endereço do Currículo 

Lattes, preenchido direto no sistema SAPRO. 

3.2.3 Do projeto: 

a) Ficha de inscrição com os dados do projeto, preenchida direto no SAPRO, sistema de 

cadastro do projeto; 

b) Ficha com os dados do aluno bolsista, indicado direto no sistema SAPRO;  

c) Projeto anexado no sistema no formato PDF; 

d) Relatório Final do projeto, anexado no formato PDF, incluindo a justificativa do professor 

orientador, somente para os casos de solicitação de renovação da bolsa. 

3.3 Não serão aceitas solicitações com documentação incompleta; 

 

3.4 A documentação e as informações prestadas pelo candidato e seu orientador serão de 

inteira responsabilidade destes, sendo passível de exclusão do processo seletivo aquele que 

não fornecer documentação de forma completa, correta, legível e/ou fornecer dados 

comprovadamente inverídicos. 

4. NÚMERO DE BOLSAS E VALOR 

4.1 Serão oferecidas um total de 69 (sessenta e nove) bolsas PIBITI, sendo 10 (dez) cotas 

CNPq e 59 (cinquenta e nove) cotas IFMA, com a seguinte distribuição por campus: 

Campus Açailândia – 03 

Campus Alcântara – 01  

Campus Bacabal – 04 

Campus Caxias – 03 

Campus Codó – 05 

Campus Imperatriz – 05 

Campus São Raimundo das Mangabeiras – 04 

Campus Santa Inês – 02 

Campus São João dos Patos – 01 

Campus São Luís – Centro Histórico – 05 

Campus São Luís – Maracanã – 04 

Campus São Luís – Monte Castelo – 10 

Campus Timon – 02 

Campus Zé Doca – 10 
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a) Os 10 (dez) primeiros projetos classificados serão contemplados com bolsas CNPq; 

b) As bolsas do IFMA serão distribuídas a partir da 11ª posição até o total de cotas. 

4.2 O valor da bolsa a ser pago mensalmente  é de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

5. REQUISITOS E COMPROMISSOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

5.1 - Bolsista: 

a) Ser aluno regularmente matriculado em Curso de Graduação; 

b) Preencher corretamente os seus dados de cadastro no sistema SAPRO; 

c) Apresentar rendimento acadêmico, acima de 7,0, exceto para alunos que estejam cursando 

o primeiro período; 

d) Não estar cursando outra Graduação, mesmo que dentro da mesma área do conhecimento; 

e) Não ser do círculo familiar do orientador; 

f) Não possuir vínculo empregatício com qualquer instituição, durante a vigência da bolsa 

solicitada e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 

g) Não possuir bolsa de qualquer natureza, de agências e /ou instituições, na vigência da 

bolsa solicitada; 

h) Dispor de carga horária mínima de 20 horas semanais para desenvolver as atividades de 

pesquisa, assim como a preparação de pôsteres, resumos e artigos científicos; 

i) Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de bolsista do 

PIBITI /CNPq /IFMA do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; 

j) Elaborar o relatório escrito parcial (até 31 de janeiro de 2014) e final (até 31 de julho de 

2014), juntamente ao seu orientador. A não apresentação dos relatórios pelo professor nos 

prazos estabelecidos implicará na suspensão da bolsa; 

l) Apresentar os resultados finais da pesquisa, na forma de painel, apresentação oral ou 

apresentação de produto ou protótipo, no “Seminário de Pesquisa, Pós Graduação, Inovação 

- SEPPI. O não cumprimento da presente norma implicará na devolução dos valores 

recebidos (em valor corrigido), ficando o orientador impossibilitado de solicitar outra (s) 

bolsa (s) dentro do PIBITI, por um período de um ano; 

m) Ser membro do mesmo grupo de pesquisa do seu orientador do projeto; 

n) Devolver ao IFMA ou CNPq em valores atualizados, a (s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos acima não sejam cumpridos. 
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5.2   Orientador: 

a) Ser pesquisador com titulação de doutor, mestre, ou perfil equivalente que tenha 

expressiva produção científica e tecnológica recente, nos últimos 4 (quatro) anos, divulgada 

nos principais veículos de comunicação da área. 

b) Ser membro de grupo de pesquisa atualizado, cadastrado no diretório de grupos de 

pesquisa do CNPq e certificado pelo IFMA. 

c) Dispor de carga horária para orientar o(s) aluno(s) bolsista(s) no desenvolvimento das 

atividades de pesquisa, assim como na preparação de pôster, resumos e artigos científicos; 

d) Não estar afastado para participar de programa de Pós-Graduação, ou por qualquer outro 

motivo, durante a vigência da bolsa; 

e) Possuir experiência em atividades de geração, transferência de tecnologia e na formação 

de recursos humanos qualificados; 

f) É obrigatório acompanhar as exposições do bolsista, por ocasião do Seminário de 

Pesquisa, Pós Graduação, Inovação – SEPPI / IFMA; 

g) Participar da organização e da execução do SEPPI / IFMA como coordenador de sessão, 

avaliador de trabalhos ou revisor de resumos, sempre que solicitado; 

h) Participar como consultor ad-hoc para o PIBITI sempre que solicitado; 

i) Incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e 

seminários, para cujos resultados houve a participação efetiva do bolsista; 

j) Informar imediatamente à Coordenação do PIBITI da Instituição sobre qualquer alteração 

na relação e compromissos do bolsista com o desenvolvimento das atividades de seu plano 

de trabalho; 

k) É vedado ao orientador repassar a outro a orientação de seu (s) bolsista (s). Em caso de 

impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retornará (ão) à Coordenação de PIBITI 

da Instituição; 

l) Elaborar e encaminhar ao Chefe do NPPG do campus relatório escrito parcial (até 31 de 

janeiro de 2014) e final (até 31 de julho de 2014). A não apresentação dos relatórios nos 

prazos estabelecidos implicará na suspensão da bolsa e/ou impossibilitará o professor de 

receber bolsa e fomento de Edital PIBITI, por um período de um ano; 

m) Comunicar à Coordenação do PIBITI (IFMA), no prazo máximo de trinta (30) dias do 

início da bolsa, em caso de desistência de orientação de bolsista; 

n) Caso a desistência seja do bolsista, o orientador terá um prazo de trinta (30) dias para 

substituição do bolsista, após este prazo a(s) bolsa(s) retorna(m) ao IFMA; 
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o) Guardar de forma adequada os documentos comprobatórios das aquisições realizadas para 

prestação de contas na finalização dos Projetos conforme orientação do Núcleo de Fomento 

e Apoio Financeiro da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFMA.  

 

p) Apresentar um protótipo ou cabeça de série ou produto, no final do trabalho, como 

resultado das atividades desenvolvidas nos projetos de inovação.  

 

q) Devolver aos cofres da União os recursos não utilizados, depositando o valor na conta 

única. 

r) No caso da não conclusão do projeto, seja pela desistência do orientando, seja pela 

interrupção do orientador, este será obrigado a devolver aos cofres da União o restante dos 

recursos, depositando o valor na conta única e, prestar conta dos recursos já utilizados. 

s) No caso da não conclusão do projeto, o orientador será obrigado a justificar à 

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica – CTIT da Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFMA o motivo da não finalização do projeto, 

ficando a cargo do Comitê de Inovação junto à esta Coordenadoria a decisão da aplicação de 

medidas punitivas como, por um período de  01 (um) ano, não contemplar o pesquisador 

com nenhuma bolsa de inovação ou de iniciação científica. 

t) Zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados pela Coordenação de Transferência e 

Inovação Tecnológica da PRPGI; 

u) Encaminhar mensalmente, até o quinto dia útil de cada mês, ao Chefe do Núcleo de 

Pesquisa e Pós-graduação – NPPG ou setor equivalente do campus de origem do bolsista o 

relatório mensal de atividades, devidamente assinado, somente para os casos de bolsas 

PIBITI/IFMA. 

5.3  Quanto ao Projeto: 

5.3.1 O Projeto deverá ser apresentado com no mínimo 5 (cinco) e no máximo 15 (quinze) 

laudas, incluindo referências bibliográficas, editado em fonte Arial, tamanho 12, com 

espaçamento 1,5 e margens 2,5 cm, 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: Resumo com no mínimo de 250 (duzentos e cinquenta) e no 

máximo 350 (trezentos e cinquenta) palavras, contendo palavras-chave (máximo 3), 

Introdução (descrever objetivamente, com fundamentação teórica, o problema focalizado), 

Justificativa, Objetivos, Metodologia, Resultados Esperados, Transferência de 

Tecnologia, Indicadores de Desempenho, Cronograma de Execução, Cronograma 

Orçamentário detalhado com justificativa para aquisição dos itens discriminados e 

Referências Bibliográficas de acordo com as normas atuais da ABNT. 
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5.3.2 O projeto anexado no sistema SAPRO deve conter toda estrutura mencionada no item 

anterior e ser apresentado na extensão PDF; 

5.3.3 A seleção dos Projetos de Inovação que farão jus às Bolsas ficará a cargo do Comitê 

do Programa Institucional de Bolsas de Inovação, que recorrerá a uma comissão externa de 

avaliadores, e o fará com base nos seguintes critérios de avaliação: 

a) Fundamentação técnico-científica; 

b) Originalidade e Inovação; 

c) Relevância científica, tecnológica e social do projeto; 

d) Viabilidade técnica e de execução; 

e) Clareza na descrição do plano de trabalho; 

f) Coerência do número de bolsas solicitadas com o escopo do projeto; 

g) Clareza, pertinência e consecução dos objetivos; 

h) Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, objetividade 

e estrutura formal); 

i) Qualidade da revisão preliminar da literatura; 

j) Relevância do tema; 

k) Metodologia utilizada (adequação e qualidade); 

l) Resultados esperados: fundamento, coerência e alcance; 

m) Concordância com as regras do presente Edital; 

n) Caráter inovador da pesquisa. 

5.3.4 Projetos com menos de 5 (cinco) laudas serão desclassificados. 

6  APOIO FINANCEIRO 

6.1 Será disponibilizado para este Edital, apoio financeiro no valor total de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta  mil reais). 

 

6.2 Os 50 (cinquenta)  primeiros projetos classificados, neste certame, serão contemplados 

com 01 (uma) bolsa de apoio financeiro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), liberadas 

mediante assinatura do termo de compromisso, respeitado os prazos estabelecidos no item 

6.3 deste edital . 
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6.3 Os pesquisadores/coordenadores dos projetos contemplados com bolsa de apoio 

financeiro terão até a data limite de 30 de agosto de 2013 para encaminhar a CTIT/PRPGI , 

via protocolo, o termo de compromisso devidamente assinado. 

 

6.4 Os recursos destinados às bolsas de apoio financeiro, deverão ser executados no período 

compreendido entre a data do protocolo de encaminhamento do termo de compromisso, 

considerando o item 6.3 deste edital,  e a data limite de 31 de julho de 2014. As notas fiscais 

de aquisições  efetuadas fora deste  prazo não serão aceitas na prestação de contas. 

 

6.5 As bolsas de apoio financeiro deverão ser utilizadas, exclusivamente, para a aquisição 

de material de consumo, equipamentos de pequeno porte e contratação de serviços de 

pessoas jurídicas para o desenvolvimento dos projetos. Tais recursos não devem ser 

utilizados para contratação de pessoa física e obras civis de qualquer natureza.  

 

6.6 A prestação de contas do recurso utilizado, contendo as notas ficais originais dos itens 

adquiridos,  deverá ser encaminhada aos Chefes dos NPPG’s do Campus de origem de 

pesquisador no prazo máximo de 30 dias após a data limite estabelecida no item 6.4. 

Posteriormente, os Chefes dos NPPG’s deverão encaminhar via memorando, toda 

documentação original recebida de cada projeto à Coordenadoria de Transferência e 

Inovação Tecnológica (CTIT)/PRPGI. 

 

7. NÚMERO MÁXIMO DE BOLSISTAS POR ORIENTADOR 

7.1 Conforme a Resolução CONSUP Nº 81/2012, de 29 de novembro de 2012, alteração 

do anexo da Resolução N° 05, de 20 de janeiro de 2010 que aprova o Regulamento do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no Art. 24 que trata do número máximo de 

bolsistas por orientador, “o número máximo de 08 (oito) bolsistas por orientador com título 

de doutor e 05 (cinco) bolsistas por orientador com título de mestre, 03 (três) bolsistas por 

orientador com título de especialista e 01(um) bolsista por orientador graduado” para todos 

os editais lançados pela PRPGI, ressalta-se que a cota do número máximo de bolsistas é 

renovado a cada ano. 

8. O PROCESSO SELETIVO 

8.1 O processo seletivo será realizado em duas etapas: 

a) A Pré-Seleção (eliminatória): período de 21 de março a 26 de abril 2013, que ficará a 

cargo da Coordenadoria de Inovação e Transferência Tecnológica – CTIT da PRPGI, 

observando os seguintes requisitos: 

I) Preenchimento correto da ficha de inscrição do projeto no sistema SAPRO; 

II) Entrega de toda documentação prevista no item 3; 
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b) Seleção (classificatória / eliminatória): de 27 de abril a 10 de julho de 2013, por um 

Comitê formado por pesquisadores/produtividade do CNPq e membros do Comitê de 

Inovação institucional do PIBITI (ANEXO VI); 

9.1 Critérios Institucionais de Avaliação 

9.1.1 Serão adotados os seguintes critérios de avaliação: 

a) Qualificação do orientador, avaliada por meio do Currículo Lattes (60%); 

c) Qualificação do projeto, conforme item 6.3, (40%). 

9.1.2 A avaliação de produção científica, tecnológica ou cultural do orientador será 

quantificada no ANEXO V. 

9.1.3  O Comitê do PIBITI procurará uma melhor distribuição da quota de bolsas, visando 

atender às grandes áreas de conhecimento da pesquisa. 

10. PRAZOS PARA PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 

10.1 O prazo para pedido de reconsideração será de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 

divulgação do resultado final, cabendo ao Comitê Institucional de Inovação proceder o 

julgamento do pleito, podendo encaminhá-lo ao(s) representante(s) do Comitê Externo do 

PIBITI que participou do processo de seleção. 

11. IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

11.1 A bolsa será concedida por 12 (doze) meses, compreendendo o período de agosto de 

2013 a julho de 2014; 

11.2 Para implementação da bolsa, o bolsista deverá informar ao Chefe do NPPG ou setor 

equivalente do seu campus de origem seus dados bancários (Banco do Brasil) após o 

resultado final; 

11.3 O candidato que não informar seus dados bancários, conforme estabelecido no item 

11.2, só fará jus ao recebimento da bolsa no mês subseqüente, sendo vedado o pagamento 

retroativo; 

11.4 O pagamento da bolsa será efetuado diretamente ao bolsista, mediante depósito mensal 

em conta bancária do Banco do Brasil indicada pelo bolsista; 

11.5 É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 

11.6 Só serão implementadas as bolsas, os quais o orientador apresentar parecer favorável 

do Comitê de Ética na Pesquisa e do Comitê Interno do NIT. 
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12. SUBSTITUIÇÕES DE BOLSISTA 

12.1 As substituições serão permitida no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a 

implementação da bolsa; 

12.2 Não havendo indicação de aluno pelo orientador, a bolsa retornará à Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; 

121.3 Os formulários de cancelamento, os dados do novo bolsista e ofício de 

encaminhamento para o caso das bolsas PIBITI/CNPq deverão ser entregues a 

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação. E para bolsas PIBITI/IFMA deverão ser encaminhados ao Núcleo de 

Pesquisa e Pós – graduação – NPPG ou setor equivalente do campus de origem do 

pesquisador/bolsista. 

13. CANCELAMENTO DE BOLSA 

13.1 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. 

14. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

14.1 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. 

14.2 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. 

15. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

15.1 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. 
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16. CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 21/03/2013 

Recebimento da documentação online 21/03/2013 a 22/04/2013 

Recebimento da documentação via protocolo 21/03/2013 a 24/04/2013 

Julgamento dos Projetos de Pesquisa 21/03/2013 a 10/07/2013 

Divulgação dos Resultados A partir de 22/07/2013 

Período para Recurso 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado 

Divulgação do Resultado Final Após análise dos recursos 

Concessão da Bolsa 01/08/2013 

Reunião de Apresentação do Programa 05/08/2013 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Serão oferecidas 69 (sessenta e nove) bolsas, 10 (dez) bolsas pelo CNPq, 59 (cinquenta e 

nove) bolsas pelo IFMA com vigência agosto/2013 a julho 2014; 

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 qualquer um dos órgãos 

financiadores; 

d) Os critérios para concessão de bolsa terão como base os requisitos expressos neste edital, 

nas Resoluções do Conselho Superior do IFMA Nº 81 de 29 de novembro de 2012 e 05 de 

20 de janeiro de 2010 e na RN 017/2006 do CNPq; 

e) O resultado final da seleção será disponibilizado na página do Instituto Federal do 

Maranhão na internet: http://www.ifma.edu.br/prpgi; 

f) A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação junto com o Comitê do PIBITI 

poderá cancelar ou suspender a bolsa a qualquer momento, caso se verifique o não 

cumprimento das normas estabelecidas; 

g) 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; 

h) Situações não previstas neste Edital serão analisadas pelo Comitê Institucional e pela 

PRPGI; 

i) Os orientadores de projetos aprovados nas cotas do Instituto Federal do Maranhão deverão 

encaminhar mensalmente ao setor de Pesquisa e Pós-Graduação – NPPG ou setor 
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equivalente do campus de lotação do pesquisador declaração de cumprimento, por parte do 

bolsista, das etapas prevista no cronograma de atividades do projeto de pesquisa; 

j) Quaisquer dúvidas surgidas da interpretação deste edital ou em relação ao uso do sistema 

podem ser enviadas ao email: inovação.prpgi@ifma.edu.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cleone das Dores Campos Conceição 

Chefe do Departamento de Pós-Graduação no exercício da 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
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ANEXO I 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

CAMPUS ________________ 

 

Memo.S/N                                                                                                                São Luís, ___ de _____ 2013 

Ao: Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – Campus ____________ 

Assunto: Inscrição no Edital PRPGI nº 60 PIBITI CNPq/IFMA 2013/2014 

 

 

Considerando o Edital PRPGI nº 59 PIBIC CNPq/FAPEMA/IFMA 2013/2014 solicito de Vossa Senhoria que 

tome as providências cabíveis para efetivar a inscrição do projeto 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ no referido edital. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome do professor/orientador 

Campus ___________________ 

Instituto Federal do Maranhão 
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ANEXO II 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

 

Eu, _________________________________________________________________, CPF nº 

________________________________________________, residente e domiciliado(a) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Declaro estar apto(a) a participar do Programa de Bolsas de Iniciação Científica, tendo em vista que não 

possuo nenhum vinculo empregatício, nem outros trabalhos remunerados, como: monitoria, estágio extra 

curricular, bolsa de estudos e/ou trabalho, exceto bolsas de permanência/ manutenção/ assistencial.  

Declaro ainda que, uma vez comprovada à acumulação desta com outros programas bolsas do IFMA, ou de 

outras agências, comprometo-me a devolver, em valores atualizados, as mensalidades recebidas 

indevidamente. 

 

Local e Data:_______________________, _____, de________ de 20___ 

 

Assinatura do bolsista:  

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do pai (ou responsável se menor de 18 anos): 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do orientador do projeto:  

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO III 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 

 

Declaro para os devidos fins que eu, _______________________________________________, CPF nº 

___________________, aluno devidamente matriculado no Instituto Federal do Maranhão/Campus 

_________________________, nível médio, residente e domiciliado(a)_______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de bolsista do PIBIC, e nesse sentido COMPROMETO-

ME a respeitar as seguintes cláusulas: 

I – Cumprir as determinações contidas no Edital PRPGI nº 60 PIBITI CNPq/ IFMA 2013.  

II – Disponibilizar 20 horas semanais para as atividades de pesquisa, executando o cronograma de atividades 

proposto no projeto aprovado.  

III – Fazer referência ao nome do Programa PIBITI CNPq/ IFMA em qualquer publicação escrita ou oral;  

IV – Enviar ao Chefe do NPPG de seu campus cópia de resumo, artigo ou outra comunicação, apresentada em 

eventos tecnológicos e/ou científicos, originado do projeto de pesquisa contemplado com bolsa no Edital 

PRPGI PIBITI CNPq/ IFMA Nº___ de __ de ________ de 2013. 

V – Não estar matriculado, no último ano, penúltimo ou último módulo, nos cursos de Educação Profissional 

Técnico de Nível Médio oferecidos pelo IFMA. 

VII – Apresentar os resultados finais da pesquisa realizada, na forma de painel ou apresentação oral, no 

“Seminário de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação - SEPPI. 

A inobservância dos requisitos citados acima, e/ou a prática de qualquer fraude pelo (a) bolsista, implicará(ão) 

no cancelamento da bolsa, com a restituição dos valores recebidos (devidamente corrigidos), de acordo com os 

índices previstos em lei competente, acarretando ainda, a impossibilidade de participar de outros editais 

lançados pela PRPGI, pelo período de um ano, contados do conhecimento do fato. 

Local e Data:__________________, _____, de _____________________ de 20___ 

Assinatura do bolsista:  

______________________________________________________________________ 

Assinatura do pai (ou responsável se menor de 18 anos): 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do orientador do projeto: 

___________________________________________________________________ 

 



 

 

 
   

 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão 
Av. Getúlio Vargas, nº 04 - Monte Castelo - São Luís - MA - CEP 65025-001 

Telefone (98) 3218-9008/ 32189031 

 

ANEXO IV 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR 

 

Declaro para os devidos fins que eu,_______________________________________________, Matricula 

SIAPE_______________________, professor do Instituto Federal do Maranhão/Campus 

______________________,da disciplina_______________________________________________  

Tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de orientador IFMA, e nesse sentido COMPROMETO-ME 

a respeitar as seguintes cláusulas: 

I - Cumprir as determinações contidas na Resolução do Conselho Superior do IFMA Nº 081/2012, de 29 de 

novembro de 2012 e no Edital PRPGI nº 59 PIBIC IFMA/CNPq/FAPEMA2013.  

II - Orientar o(s) bolsista(s) em tempo adequado à execução do(s) projeto(s) e na correta redação cientifica dos 

resultados obtidos (relatórios, resumos, painéis, pedidos de patentes, artigos científicos, outros).  

III - Participar, obrigatoriamente em apoio ao bolsista, das apresentações dos resultados finais da pesquisa no 

“Seminário de Pesquisa, Pós Graduação, Inovação do IFMA e também, durante os SEMIC’s realizados nos 

campi para apresentação dos projetos ou dos resultados parciais;  

IV - Incluir o(s) nome(s) do(s) bolsista(s) em todos os trabalhos, publicações, apresentações, relacionadas ao 

projeto desenvolvido e em que houve participação efetiva do(s) mesmo(s) 

V - Não repassar a outro professor que não seja o Co-orientador, a orientação de seu (s) bolsista(s). E em casos 

de impedimento eventual do orientador e do Co-orientador de darem continuidade a execução do projeto, 

tomar as providencias necessárias quanto ao cancelamento da bolsa ou outros procedimentos, conforme 

orientações da PRPGP. 

VI - Comunicar ao Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do campus, via protocolo, no prazo máximo 

de trinta (30) dias do início da bolsa, caso desista de orientar o bolsista.  

VII - Informar ao Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do campus, via protocolo, no prazo de 

noventa dias, contados a partir da implementação da bolsa, a substituição do bolsista, nos casos que se fizerem 

necessários. 

VIII - Zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados pela Coordenadoria de Transferência e Inovação 

Tecnologica/CTIT/PRPGI do IFMA;  
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IX - Não dividir a mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 

X - Enviar ao Chefe do NPPG do campus em que está lotado, via protocolo, relatório escrito parcial (até 31 de 

janeiro de 2014) e final (até 31 de julho de 2014). 

Caso as determinações citadas acima, não sejam cumpridas integralmente responsabilizo-me por restituir o 

valor total correspondente à bolsa a mim concedida pelo Programa Institucional de Bolsa de  

Iniciação Cientifica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação deste Instituto. 

 

Local e Data:____________________, _____, de _____________________ de 20___ 

 

Assinatura do Pesquisador orientador:  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador Co-orientador (quando houver): 

 

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO V 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO DO COORDENADOR 

ITEN

S 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS QUANT

. 

TOTA

L 

1 Publicação de artigos em jornais ou revistas de notícias 0,5   

2 Publicação de resumos em congressos científicos e similares 1,0    

3 Trabalho completo ou resumo expandido publicado em anais 

de congressos e similares 

2,0   

4 Artigos publicados em periódicos científicos internacionais 12,0   

5 Pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq 12,0   

6 Artigos publicados em periódicos científicos nacionais 8,0   

7 Orientações de Doutorado concluídas 12,0   

8 Orientações de Mestrado concluídas 8,0   

9 Orientação lato sensu concluídas 4,0   

10 Orientações de Iniciação Científica ou Inovação tecnológica 

concluídas 

3,0   

11 Orientação de monografia de graduação concluídas 2,0   

12 Orientações de Doutorado em andamento 6,0   

13 Orientações de Mestrado em andamento 4,0   

14 Orientações lato sensu em andamento 2,0   

15 Orientações de Iniciação Cientifica ou Inovação tecnológica 

em andamento 

1,0   

16 Orientação de Monografia de Graduação em andamento 1,0   

17 Credenciamento em curso de pós-graduação stricto sensu do 

IFMA 

2,0   

18 Depósito de Patente 15,0   

19 Patente Concedida 18,0   

20 Software com registro 18,0   

21 Registro de Marca 18,0   

22 Palestra e /ou conferência ministradas em eventos científicos 2,0   

23 Participação como revisor de trabalho científico para 

publicação 

2,0   

24 Participação em Conselho Editorial e ou Científico 2,0   

25 Autoria de livro 15,0   

26 Participação em banca examinadora: concurso seletivo 

simplificado, monografia de graduação e especialização/ 

aperfeiçoamento 

1,0   

27 Participação em banca examinadora; concurso público, 2,0   
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dissertação e tese. 

28 Coordenador de projeto de pesquisa e desenvolvimento 

aprovados por agências de fomento/fundações/ONGS 

2,0   

29 Membro de projeto de pesquisa e desenvolvimento aprovados 

por agencias de fomento/ fundações/ONGS 

1,0   

30 Participação do pesquisador em grupos de pesquisa 

registrados no CNPq e certificados pelo IFMA 

1,0   

31 Ter sido contemplado com bolsa PIBITI em edital anterior 5,0   

 TOTAL GERAL    
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÂO 

 

ANEXO VI 

 

MEMBROS DO COMITÊ DE INOVAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO 

 

Jane Carla Garcia Lindoso 

Jackellyne Geórgia Dutra e Silva 

Jose Hilton Gomes Rangel 

 

 

 

 


