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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

PIBIC/PIBITI/PIVIC – Ciclo 2021/2022 

 

AVALIAÇÃO DE PROCESSOS PELO COMITÊ TÉCNICO - CIENTÍFICO INSTITUCIONAL E 

PELO COMITÊ EXTERNO 
 

 

  PRIMEIRA ETAPA: Análise da documentação (Comitê Interno)  
 

a) Currículo Lattes/CNPq do orientador atualizado com produção técnico-científica entre os anos de 2016 e 

2020. 

b) Comprovantes das produções apresentadas no Currículo Lattes/CNPq do orientador. Para cada artigo 

publicado em periódico: cópia da primeira página do artigo original (onde consta a identificação dos autores), 

cópia da capa ou do índice do periódico, na qual consta a identificação do trabalho publicado, o proponente 

deverá anexar também espelho da página da Plataforma Sucupira que indique a classificação Qualis/CAPES do 

periódico (será considerado o maior Qualis). Para cada artigo aceito: cópia da primeira página do artigo 

original (onde consta a identificação dos autores) e cópia da carta de aceite do trabalho emitida pelo comitê 

editorial. Para cada capítulo de livro publicado ou publicação técnica: cópia da primeira página do capítulo 

(onde consta a identificação dos autores), do índice do livro, que identifique o capítulo e da ficha catalográfica 

do livro. Para cada trabalho completo, resumo expandido ou resumo publicado em anais de evento: cópia da 

primeira página do artigo original (onde consta a identificação dos autores), cópia da capa ou da ficha 

catalográfica dos anais, em que constam o nome do evento, local e período de realização, etc.. Para cada 

apresentação oral ou na forma de pôster: certificado de apresentação fornecido pela comissão organizadora do 

evento. Projetos de pesquisa ou de extensão institucionalizados na Unitins: deverão ser comprovados através 

do envio de cópia do despacho de aprovação pelo Comitê de Assessoramento competente. Os comprovantes 

deverão ser digitalizados (uso de scanner) e, organizados em sequência, conforme Anexo I – Ficha de 

avaliação do currículo pelo Comitê Interno, e anexado em arquivo em formato “pdf”. 

c) Currículo Lattes/CNPq do aluno atualizado, modelo completo sem limite de data, devidamente 

comprovado. 

d) Certificados e comprovantes das atividades e produções apresentadas no Currículo Lattes/CNPq do aluno. 

Devem ser digitalizados (uso de scanner) em sequência e anexados em um único arquivo em formato “pdf”. 

e) Comprovante do cadastro do aluno na plataforma Lattes em grupo de pesquisa do CNPq, certificado pela 

Unitins, acompanhado do selo de certificação institucional, no qual conste o nome do orientador e linha de 

pesquisa. 

f) Documento de CPF ou comprovante de situação cadastral da Receita Federal do aluno (não serão aceitos 

CPF dos pais ou responsáveis); 

g) Carteira de Identidade (RG) do aluno; 

h) Histórico Acadêmico do aluno atualizado e homologado/assinado pela secretaria acadêmica do respectivo 

curso de graduação; 

i) Projeto de pesquisa (modelo Anexo II ou III). No projeto de pesquisa não devem constar os nomes do 

orientador e do aluno. O projeto não deve fazer menção à autoria, a fim de garantir uma avaliação cega 

plenamente imparcial; 

j) Termo de aceite de orientação assinado pelo aluno e pelo orientador (Anexo III); 

k) Protocolo de aceite ou de submissão do projeto ao Comitê de Ética pertinente, quando aplicável (Comitê 

de Ética em Pesquisa – CEP ou Comitê de Ética no Uso de Animais - CEUA). Caso a proposta dispense a 

necessidade de submissão em Comitês de Ética, o proponente deverá apresentar declaração de dispensa 

(Anexos IV e VI). Orientador e acadêmico devem assinar este documento. 

l) Termo de confidencialidade, junto ao Núcleo de Inovação Tecnológica da Unitins (Anexo VII), no caso de 

propostas de projetos submetidas para a modalidade PIBITI. Orientador e acadêmico devem assinar este 

documento. 
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AVALIAÇÃO DE PROCESSOS PELO COMITÊ TÉCNICO - CIENTÍFICO INSTITUCIONAL E 

PELO COMITÊ EXTERNO 

 

  SEGUNDA ETAPA (Comitê Interno)  

2.1. AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO DO ESTUDANTE 

O maior número de pontos obtidos (resultante da soma dos pontos da avaliação de currículo e do 

histórico escolar) entre os estudantes será considerado como equivalente à nota máxima (10,0 pontos). As 

notas dos demais candidatos serão calculadas proporcionalmente. 

 

A) Curriculum Vitae (Lattes) 
 

Itens Considerados Pontuação Qtde Nota 

Bolsista de iniciação científica e IT 1,0   

Participação de projetos de pesquisa, sem bolsa 
(voluntário) 

1,0 
  

Estágios extracurriculares na área pretendida 
(mínimo de três meses ou de 120 horas) 

0,5 
  

Participação em eventos 
técnico/científicos/extensão 

0,1 
  

Bolsista em extensão(PIBIEX) 0,25   

    

Publicações – Autor/Co-autor    

Depósito de Patente 10,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista A1 10,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista A2 8,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista B1 6,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista B2 5,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista B3 4,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista B4 3,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista B5 2,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista C 1,0   

*Artigos em revistas sem classificação Qualis 0,5   

Livro (Autoria\organização)   com   classificação 
Qualis e ISBN 

10,0 
  

Capítulo de livro com ISBN 4,0   

Boletim de pesquisa/técnico/texto didático/material 
educacional 

0,5 
  

Artigos de divulgação científica em jornais, 
seminários e portais institucionais na internet na 
área 

 

0,4 
  

Resumos em anais de eventos científicos 
locais/regionais 

0,2 
  

Resumos em anais de eventos científicos nacionais 0,4   

Resumos em anais de eventos científicos 
internacionais 

0,8 
  

Resumos expandidos em anais de eventos 
científicos locais/regionais 

0,3 
  

Resumos expandidos em anais de eventos 
científicos nacionais 

0,6 
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AVALIAÇÃO DE PROCESSOS PELO COMITÊ TÉCNICO - CIENTÍFICO INSTITUCIONAL E 

PELO COMITÊ EXTERNO 

 

Itens Considerados Pontuação Qtde Nota 

Resumos expandidos em anais de eventos 
científicos internacionais 

0,9 
  

Trabalhos completos   publicados   em   anais   de 
eventos locais/regionais 

0,5 
  

Trabalhos completos publicados em anais de 

eventos nacionais 
1,0 

  

Trabalhos completos   publicados   em   anais   de 
eventos internacionais 

2,0 
  

    

Monitoria/tutoria 0,2   

Participação em cursos/minicursos (mínimo 8 
horas) 

0,2 
  

Premiação por mérito científico 1,0   

TOTAL (A) ----- -----  

* Artigos publicados e/ou aceitos para publicação 

 

B) Nota do Histórico Escolar: 

Será considerado o somatório das médias ponderadas das notas por semestre. O peso de cada 

semestre será maior que o anterior da seguinte forma: 

1º semestre = 1,0; 

2º semestre = 1,1; 

3º semestre = 1,2; 

4º semestre = 1,3; 

5º semestre = 1,4; 

6º semestre = 1,5; 

7º semestre = 1,6. 

Onde, segundo a expressão matemática abaixo obtém-se a nota final: 

n   Notas Si  
  N º Disc. . PSi

Nota final 
i 1    



 PSi 
i 1 

Onde: n=número de semestres cursados; Notas Si = notas obtidas no Semestre i; Nº Disc. = número de 

disciplinas em que o estudante esteve ou está matriculado no semestre i; e PSi = peso do semestre i. 

Nota do Histórico Escolar (B) =    
 

NOTA DO ESTUDANTE (NE)= A + B NE =    

NOTA PONDERADA DO ESTUDANTE (NPE) 

NPE = (NE * 10)/Maior NE 
NPE=    

n 
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AVALIAÇÃO DE PROCESSOS PELO COMITÊ TÉCNICO - CIENTÍFICO INSTITUCIONAL E 

PELO COMITÊ EXTERNO 

 

2.2. AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO DO ORIENTADOR 

O valor máximo de pontos obtidos na avaliação de currículo com produção dos últimos 5 (cinco) 

anos entre os docentes da Instituição será considerado equivalente a maior nota (60,0 pontos). As demais 

notas serão calculadas proporcionalmente. 
 

 

Itens Considerados 

 

Pontuação 

 

Qtde 

 

Nota 

Titulação Máxima    

Bolsista de Produtividade em Pesquisa ou em 

desenvolvimento Tecnológico e Industrial 

50,0   

Doutorado 50,0   

Mestrado 25,0   

    

Publicações – Autor/Co-autor    

Depósito de Patente 10,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista A1 10,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista A2 8,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista B1 6,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista B2 5,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista B3 4,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista B4 3,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista B5 2,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista 
Qualis C 

1,0   

*Artigos em revistas sem classificação Qualis 0,5   

Livro (Autoria\organização) com classificação 
Qualis e ISBN 

10,0   

Capítulo de livro com ISBN 4,0   

Boletim de pesquisa/técnico/texto didático/material 
educacional 

0,5   

Artigos de divulgação científica em jornais, 
semanários e portais institucionais na internet na área 

0,4   

Resumos em anais de eventos científicos 
locais/regionais 

0,2   

Resumos em anais de eventos científicos nacionais 0,4   

Resumos em anais de eventos científicos 

internacionais 

0,8   

Resumos expandidos em anais de eventos científicos 
locais/regionais 

0,3   

Resumos expandidos em anais de eventos científicos 
nacionais 

0,6   

Resumos expandidos em anais de eventos científicos 
internacionais 

0,9   

Trabalhos completos publicados em anais de eventos 
locais/regionais 

0,5   
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AVALIAÇÃO DE PROCESSOS PELO COMITÊ TÉCNICO - CIENTÍFICO INSTITUCIONAL E 
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Itens Considerados 

 

Pontuação 

 

Qtde 

 

Nota 

Trabalhos completos publicados em anais de eventos 
nacionais 

1,0   

Trabalhos completos publicados em anais de eventos 
internacionais 

2,0   

    

Projetos de Pesquisa/Extensão    

Projeto aprovado/institucionalizado (com status 
regular) 

1,5   

Prêmios de Pesquisa 1,0   

Projetos de Extensão 0,5   

    

Orientações concluídas    

Graduação (TCC e Iniciação Científica) 1,0   

Especialização 1,5   

Co-orientação de Mestrado 2,5   

Mestrado 5,0   

Co-orientação de Doutorado 5,0   

Doutorado 10,0   

    

Participação em Bancas    

Graduação 0,2   

Especialização 0,4   

Qualificação de Mestrado 0,6   

Mestrado 0,8   

Qualificação de doutorado 0,7   

Doutorado 1,0   

TOTAL (NO) ----- -----  

* Artigos publicados e/ou aceitos para publicação 

 
 

NOTA PONDERADA DO ORIENTADOR (NPO) 

NPO = (NO * 60)/Maior NO 
NPO=    

 
Para ser preenchido pelo Comitê Interno: 

Recomendado/Não Recomendado 
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PONTUAÇÃO FINAL DO PROJETO 

 

NOTA FINAL DO PROJETO (NFP) = NPE + NPO + NPP 

 

NFP = pontos 

 

 

AVALIAÇÃO DE PROCESSOS PELO COMITÊ TÉCNICO - CIENTÍFICO INSTITUCIONAL E 

PELO COMITÊ EXTERNO 

 

2.3. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Considerando os critérios de julgamento do processo seletivo do 

PIBIC/PIBITI/PIVIC/UNITINS/CNPq 2021-2022, o Comitê Externo de Avaliação deverá atribuir notas 

aos projetos, considerando um máximo de 30,0 pontos. 

 

ITENS AVALIADOS CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

 

 

 

 
 

1 - Relevância social, 

técnica e/ou científica da 

proposta de pesquisa. 

(0 a 50 pontos). 

a) Excelência da proposta quanto aos aspectos científicos, 

tecnológicos e de inovação, dos pontos de vista da qualidade e 

originalidade do projeto, do avanço esperado em relação ao 

estado da arte; 

b) Potencial de aplicabilidade, replicabilidade e impacto dos 

resultados do projeto do ponto de vista técnico-científico, de 

inovação, difusão, socioeconômica e ambiental; 

c) Adequação, qualidade, aderência e consistência da proposta 

em relação às políticas públicas e programas dos governos 

Estadual e Federal. 

d) Em casos dos Projetos PIBITI considerar: Potencial Inovador 

(Originalidade, Mercado potencial e Escalabilidade) e 

Avaliação de Riscos (disponibilidade dos materiais necessários, 

tempo hábil para o desenvolvimento da proposta, viabilidade 
técnica e concorrência). 

 

 

 

 
2 – Estrutura. 

(0 a 30 pontos). 

a) A justificativa é convincente e o problema está bem 
delimitado; 
b) Os objetivos estão claros e são coerentes com o problema 

apresentado; 

c) A fundamentação teórica é coerente e adequada com o 

problema proposto; 

d) Métodos e técnicas do desenvolvimento coerentes com o 

trabalho desenvolvido; 
e) O texto é claro, objetivo e usa linguagem correta. 

 

3 - Avaliação do Plano 

de Atividades. 

(0 a 20 pontos). 

a) Adequação do cronograma de execução e do 

dimensionamento dos recursos solicitados. 

 

NOTA DO PROJETO (NP) 
 

 

NOTA PONDERADA DO PROJETO DE PESQUISA (NPP) 

NPP = (NP * 30)/100 

 

NPP =    
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA 

COORDENADORIA DO PIBIC/PIBITI/PIVIC 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO 

 

MODALIDADE (Selecione a modalidade pretendida) 

Bolsista PIBITI 

PIVIC 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

(Selecione a(s) área(s) do conhecimento) 
Ciências Agrárias / Ciências Biológicas / Ciências Exatas e da Terra / Ciências Humanas / 

/ Ciências Sociais e Aplicadas / Linguística e Letras / Ciências da Saúde 

 

ÁREA DE TECNOLOGIA PRIORITÁRIA 
Indicar conforme item 5.3 do edital. 

 

SETOR (SUB-ÁREA) DE TECNOLOGIA PRIORITÁRIA 
Indicar conforme item 5.3 do edital. 

 

10.2.8 Os nomes do estudante e do orientador não 

devem constar no projeto, em nenhuma de suas 

partes.  

 

 

 

PALMAS – TO 

Maio / 2020  
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TÍTULO DO PROJETO 

 

1. INTRODUÇÃO 

Breve introdução sobre o projeto a ser desenvolvido abrangendo o estado da arte 

sobre o tema de pesquisa. (No máximo 1 página). Descrever objetivamente, com o apoio da 

literatura especializada, o problema, focalizando sua importância específica para o avanço do 

conhecimento. 

 

2. MOTIVAÇÃO PARA A ESCOLHA DA MODALIDADE DE PROJETO  

Justificar sua motivação para escolha da modalidade de projeto. Determinar qual a 

contribuição do projeto no desenvolvimento, aperfeiçoamento ou estudo de viabilização de 

produtos, protótipos, processos, serviços, sistemas ou modelos de negócios.  

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Apresentar argumentos lógicos, claros e diretos que justifiquem o desenvolvimento 

do projeto de pesquisa. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

Definir como o projeto a ser desenvolvido contribui na resolução dos problemas 

mencionados no item 3 (Caracterização do Problema). 

Projetos PIBITI deverão explicitar ao longo do projeto o potencial inovador da 

proposta (compreendendo a originalidade, mercado potencial e escalabilidade) e a avaliação 

de riscos (compreendendo a disponibilidade dos materiais necessários, tempo hábil para o 

desenvolvimento da proposta, viabilidade técnica e concorrência). 

 

5. OBJETIVOS  

5.1 OBJETIVO GERAL 

Objetivos: descrições concretas do que está se pretendendo alcançar, ou seja, o 

propósito.  

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

6. LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
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Indicar local no qual se pretende desenvolver o projeto de pesquisa. 

 

7. MATERIAL E MÉTODOS ou METODOLOGIA 

Material a ser utilizados e métodos a serem empregados na condução do projeto de 

pesquisa. Considerar aspectos éticos exigidos pelo CEP e CEUA. 

 

8. RESULTADOS E/OU PRODUTOS ESPERADOS 

Resultados e/ou produtos que se pretendem alcançar pela pesquisa. No caso de 

projetos PIBITI é obrigatório indicar ao menos um produto ou inovação. Estimar a 

repercussão e/ou impactos socioeconômicos, educacionais, ambientais, histórico-culturais e 

políticos dos resultados esperados na solução do problema focalizado. Previsão do público 

alvo a ser atingido. 

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

ATIVIDADE 

2020 / 2021 

MESES 

A S O N D J F M A M J J 

Avaliação de queda de folha X X           

Avaliação de umidade e 

temperatura do solo 
X X X X X X       

Avaliação controle de vegetação 

espontânea 
  X X X X X      

Relatório parcial      X       

Avaliação dos dados vegetativos 

do cajueiro 
      X X X X   

Análises e processamento dos 

dados 
         X X  

Confecção de artigos científicos, 

relatórios e divulgação de 

resultados 

          X X 

 

10. ORÇAMENTO SIMPLIFICADO 

 

10.1 FONTE DE FINANCIAMENTO DO PROJETO 

Recursos próprios / CAPES / CNPq / Outra (indique a fonte caso haja). 

 

10.2 MATERIAL DE CONSUMO 
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Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Papel para 

impressão (Ofício 

A4) 

Resma 20 13,00 260,00 

Cartuchos preto para 

impressora HP 840 

Un 1 96,00 96,00 

Cartuchos colorido 

para impressora HP 

840 

Un 1 130,00 130,00 

Sacos de papel Un 1500 0,10 150,00 

Aquisição de Reagentes 1.000,00 

Aquisição de Sementes 500,00 

Total 2.986,00 

 

11. POSSÍVEIS RISCOS 

Indicar possíveis riscos que podem inviabilizar ou postergar o desenvolvimento do 

projeto, por exemplo: dificuldade na aquisição/importação de algum material imprescindível 

para a condução do projeto. 

 

12. REFERÊNCIAS (seguir normas ABNT - NBR 6023) 

 

Artigos em periódico:  

OLIVEIRA, F.L.; SOUTO, S.M.; GUERRA, J.G.M. Efeito do sombreamento 

em algumas leguminosas herbáceas perenes usadas com cobertura viva de solo. 

Revista Agronomia, Seropédica, v. 35, n 1/2, p. 50-57, 2001. 

 

Livro:  

PERIN, A.; TEIXEIRA, M.G.; GUERRA, J.G.M. Avaliação inicial de algumas 

leguminosas herbáceas perenes para utilização como cobertura viva 

permanente de solo. II. Amendoim forrageiro, Galáxia e Centrosema. 

Seropédica: Embrapa Agrobiologia, dez. 1998. 6p. (Embrapa CNPAB. 

Comunicado Técnico, 28). 

 

Web:  
CARAZZAI, E. H. Trump agora promete acabar com política que separa 

famílias de refugiados. Folha de S.Paulo, São Paulo, 20 de jun. de 2018. 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/06/trump-agora-

promete-acabar-com-politica-que-separa-familias-de-refugiados.shtml>. Acesso 

em: 20 de jun. de 2018. 
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RESUMO 

 

 
Deve resumir os principais tópicos do trabalho científico. No resumo deverá ser 
apresentada uma breve Introdução (geralmente uma frase afirmativa que 
represente o tema geral ou a problemática da pesquisa), o Objetivo Geral, os 
Materiais e Métodos (ou Metodologia) e os Resultados Esperados com o 
desenvolvimento da pesquisa. Deve ser logicamente ordenado e sucinto, embora 
informativo. Deve ser redigido em um único parágrafo com frases completas e 
afirmativas. Recomenda-se que o resumo seja redigido com aproximadamente 250 
palavras. O autor deve se atentar ao espaçamento desse tópico, que difere dos 
demais, sendo exigido espaçamento simples (1,0). Orientações adicionais a respeito 
desse tópico estão contidas na Norma ABNT/ NBR 6028:2003. Redigido o resumo, 
pular uma linha e apresentar as palavras-chave, geralmente entre 3 e 5 palavras que 
diferem daquelas que compõem o título do trabalho, separadas entre si por ponto e 
finalizadas também por ponto. 
 
Palavras-chave: Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3. Palavra-chave 
4. Palavra-chave 5. Coloca-las em ordem alfabética. 
 
 

DESENHO DA PESQUISA 

 

O foco do desenho da pesquisa é no aspecto metodológico e deve, de forma 

breve, classificar e fornecer informações úteis da sua pesquisa. Neste sentido, o 

Objetivo geral, a População a ser estudada e o Local onde se pretende realizar a 

pesquisa devem ser relatados nesse tópico. Já a classificação da pesquisa pode ser 

realizada da seguinte forma: 

- Quanto à Finalidade da pesquisa: Básica ou Aplicada. 

- Quanto aos Objetivos da pesquisa: Exploratória, Descritiva, Experimental ou 

Explicativa. 

- Quanto ao Procedimento de Coleta dos dados: Campo, Levantamento, Estudo 

de Caso, Laboratório, Experimento, Documental ou Participativa. 

- Quanto às Fontes de Informações: Campo, Laboratório ou Documental. 

- Quanto à Natureza dos Dados: Qualitativa ou Quantitativa 

- Quanto à Temporalidade de coleta dos dados: Transversal ou Longitudinal 

(termos relacionados à área da saúde). 

 

EXEMPLO (Pesquisa experimental): Trata-se de uma pesquisa aplicada, experimental, 
de natureza quantitativa, desenvolvida em campo e de forma transversal. Tem o 
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objetivo de verificar o desempenho produtivo de mudas de mandioca (Manihot 
esculenta) em diferentes tratamentos de adubação fosfatada, plantadas em latossolo 
no município de Palmas-TO. A metodologia é baseada em um experimento em 
Delineamento em Blocos Casualisados. Serão avaliadas 150 manivas-sementes 
contendo 7 gemas, retiradas da parte média de plantas de 10 a 14 meses de idade, 
divididas em três tratamentos de adubação fosfatada (0-10-20). 

 
EXEMPLO (Pesquisa bibliográfica): Esta pesquisa visa realizar um levantamento 

qualitativo de propostas pedagógicas de ensino que considerem a superação da falta 
de motivação dos alunos no ambiente universitário. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica, cujo levantamento será realizado em documentos como: artigos 
científicos (disponíveis na base SciELO e Periódicos Capes, publicados entre os 
anos de 2010 a 2020) e em livros temáticos disponíveis na Biblioteca da 
Universidade Estadual do Tocantins. Serão utilizados os descritores: pedagogia, 
motivação acadêmica, desmotivação acadêmica, estratégia de ensino superior e 
projetos pedagógicos, em buscas individuais de cada descritor ou combinando-os 
entre si. 

 

  
1 INTRODUÇÃO 

 

A Introdução de um projeto de pesquisa deve contextualizar de forma clara o 

tema proposto no estudo. Procura-se mostrar que a pesquisa estará fundamentada 

em bases sólidas, demonstrando as lacunas da literatura sobre o tema da pesquisa 

que justifiquem serem preenchidas. Portanto aconselha-se relacionar o texto com a 

literatura pertinente. A organização do texto da introdução deve estar alinhada com 

as outras partes do trabalho acadêmico, evitar ser genérico.  

O texto deve ter certas características, entre as quais, concisão, clareza, 

exatidão, sequência lógica (coesão /coerência) e estilo. 

 

 

2 PROBLEMA 

 

Neste tópico é importante identificar claramente a questão que direcionará a 

pesquisa (o Problema). Recomenda-se que se apresente nos parágrafos 

introdutórios, uma contextualização acerca da problemática que envolve o estudo, 

para então, ao final do texto apresentar a questão de pesquisa. O problema, 

portanto, é uma pergunta que norteia a pesquisa e que pretende-se respondê-la 

mediante o cumprimento dos objetivos propostos. 
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3 HIPÓTESES 

 

Dependendo do tipo de pesquisa e, definido o problema, este deverá ser 

respondido em hipóteses ou perguntas de pesquisa (questões norteadoras) que irão 

determinar as relações entre as variáveis que deram origem ao problema a ser 

pesquisado.  

As hipóteses são explicações ou possíveis respostas sobre um determinado 

fenômeno que deverão ser comprovadas ou refutadas com a pesquisa. Devem ser 

claras, convincentes, inovadoras e que mereçam ser objetos de estudo. Geralmente 

duas hipóteses são formuladas e confrontadas entre si. Já as questões norteadoras 

são perguntas elaboradas geralmente com base nos objetivos e nas dúvidas do 

pesquisador e não servem para antecipar respostas e sim, para direcionar o caráter 

investigativo da pesquisa. 

As hipóteses são utilizadas em pesquisas de caráter quantitativo e qualitativo. 

As questões norteadoras são utilizadas em geral em pesquisas qualitativas. 

 

 

4 JUSTIFICATIVA 

 

É importante apresentar os motivos que levaram à investigação do problema. 

A justificativa descreve a importância do estudo e a razão da realização da pesquisa, 

isto é, justificam-se os objetivos não o tema da pesquisa.  

É nessa etapa que o leitor será convencido de que o projeto deverá ser feito, 

daí a necessidade de se delimitar a pesquisa, demonstrar a sua relevância e a sua 

viabilidade. Lembrar sempre que no quesito delimitação é importante definir a área 

específica do conhecimento, o espaço geográfico e o período que será focalizado na 

pesquisa.   

A justificativa, deve evidenciar três pontos importantes: 

A relevância Social: contribuição do estudo realizado para sociedade; 

A relevância Pessoal: a importância da pesquisa para a satisfação do 

interesse do próprio  pesquisador; 
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A relevância Científica: contribuições do estudo para a confirmação das  

hipóteses levantadas, para a ampliação de  teorias ou para a contestação de 

verdades estabelecidas. 

OBS.: Projetos encaminhados para os programas da Coordenadoria do 

PIBIC/PIBITI/PIVIC deverão justificar, neste tópico, a escolha da modalidade 

pretendida (PIBIC, PIBITI ou PIVIC). 

 

 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO PRIMÁRIO 

 

Apenas um objetivo geral (ou primário) deve ser elaborado. Deve ser redigido 

numa frase única, que deve começar com verbo no infinitivo. Deve ser claro e deve 

justificar a pesquisa. 

 

5.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS  

 

 Os objetivos específicos (ou secundários) devem estar associados ao objetivo 

geral.  

 De forma geral, as respostas aos objetivos secundários devem atingir o 

objetivo geral.  

 Geralmente os objetivos secundários são apresentados em tópicos. 

 

 

6 REVISÃO DA LITERATURA (INSERIR ESSE ITEM COMO ANEXO) 

 

A revisão de literatura também pode ser chamada de referencial teórico, 

pressupostos teóricos, marco teórico, etc. Este tópico refere-se à fundamentação 

teórica que você irá adotar para tratar o tema e o problema de pesquisa. Por meio 

da análise da literatura publicada você irá traçar um quadro teórico e fará a 

estruturação conceitual que dará sustentação ao desenvolvimento da pesquisa e 

ainda servir de base para a análise e interpretação dos resultados no relatório final. 
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A revisão de literatura resultará do processo de levantamento e análise do que já foi 

publicado sobre o tema e o problema de pesquisa escolhidos. Permitirá ao 

pesquisador refletir sobre a inovação da sua pesquisa e sobre os impactos da 

mesma para a comunidade. 

Na redação do texto final você deve observar os seguintes critérios: 

objetividade, clareza, precisão, consistência, linguagem impessoal e uso do 

vocabulário técnico.  

Dicas: o texto deve ter começo, meio e fim; revisão de literatura não é fazer 

colagem de citações bibliográficas; faça uma abertura e um fecho para os tópicos 

tratados; preencha as lacunas com considerações próprias; crie elos entre as 

citações; apresentar todas as citações (normas para citações estão apresentadas 

no tópico de Referências desse documento); cuidado com plágio. 

 

Exemplo: 

 

6.1 TÓPICO 1 

 

6.2 TÓPICO 2 

 

6.2 ETC. 

 

7 METODOLOGIA  

 

7.1 LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

Iniciar a metodologia informando o local, Centros/Instituições envolvidas, 

período de realização da pesquisa  

Apresentar a data de início da pesquisa junto aos sujeitos participantes e 

justificar essa data. Deve-se estar atento ao fato dessa data estar logicamente 

encaixada no cronograma de atividades. 

Caso o projeto envolva seres humanos, o pesquisador deverá considerar a 

ética da pesquisa esclarecendo que todos os procedimentos de coleta de dados só 

serão iniciados após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e assinatura do 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos sujeitos envolvidos. 

Obs. Quando o pesquisador propuser pesquisa a ser realizada em diferentes 

locais, deverá detalhar os critérios para essa inclusão. 

 

7.2 POPULAÇÃO/AMOSTRA 

Caracterizar detalhadamente a população e amostra a ser avaliada na 

pesquisa.  

No caso do uso de seres humanos, informar as características esperadas da 

população, tais como: tamanho, faixa etária, sexo, cor/raça (classificação do IBGE) e 

etnia, orientações sexuais e identidade de gênero, classes e grupos sociais e outras 

que sejam pertinentes à descrição da população e que possam, de fato, ser 

significativas para a sua análise ética da pesquisa. Na ausência da delimitação da 

população, deve ser apresentada justificativa para a não apresentação da descrição 

da população, e das razões para a utilização de grupos vulneráveis, quando for o 

caso.  

 

7.3 GARANTIAS ÉTICAS  

 

Informar que o presente trabalho será submetido para aprovação junto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa, conforme a resolução CNS 466/2012 e ou 510/16, 

pois se trata de pesquisa envolvendo seres humanos e que, de modo direto ou 

indireto, envolverá indivíduos em sua totalidade ou partes, incluindo o manejo de 

informações e materiais, portanto, a coleta de dados da pesquisa somente será 

iniciada após a devida aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição 

CEP. 

Medidas éticas que garantam a liberdade de participação, a integridade do 

participante e a preservação dos dados que possam identifica-los, garantindo, 

especialmente, a privacidade, sigilo e confidencialidade e o modo de efetivação. 

Protocolos específicos da área de ciências humanas que, por sua natureza, 

possibilitam a revelação da identidade dos seus participantes de pesquisa, poderão 

estar isentos de obrigatoriedade da garantia de sigilo e confidencialidade, desde de 

que os participantes sejam devidamente informados e dê o seu consentimento. 
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Informações adicionais sobre os procedimentos de envio de projetos para avaliação 

ética podem ser acessadas no link https://www.unitins.br/nPortal/cep. 

Quando envolver animais no todo ou em partes da pesquisa, garantir o 

atendimento aos princípios éticos dispostos na Lei 11.794/08 e em resoluções do 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). Informações 

adicionais sobre o envio e atendimento às garantias éticas em pesquisas 

envolvendo o uso de animais podem ser acessadas em 

https://www.unitins.br/nportal/pesquisa/page/show/comite-de-etica-no-uso-de-

animais.  

Quando o estudo não envolver o uso de seres humanos ou animais durante a 

execução da pesquisa, os autores deverão explicitar a dispensa de autorização do 

Comitê de Ética pertinente.  

 

7.4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

Descrição detalhada dos métodos e procedimentos, justificados com base em 

fundamentação científica. 

Deve haver a descrição da forma de abordagem ou plano de recrutamento 

dos possíveis indivíduos participantes, os métodos que afetam diretamente ou 

indiretamente os participantes da pesquisa, e que possam, de fato, ser significativos 

para a análise ética.  

 

7.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

Indicar a existência e, se houver indicar o tipo de instrumento (s) a ser 

utilizado na coleta dos dados. Caso não seja possível disponibilizar o documento por 

questões legais, informar a lei que ampara o sigilo do instrumento e descrever as 

variáveis coletadas com a utilização do mesmo. Informar os procedimentos que 

serão executados no momento da coleta de dados. 

OBS: Apresentar os instrumentos em ANEXO ou APÊNDICE. Caso a 

pesquisa envolva o uso de questionários e/ou roteiro de entrevista, é necessário 

anexá-los.  
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7.6 TAMANHO DA AMOSTRA 

 

Descrever se o tamanho da amostra foi previamente calculado ou se a 

amostra foi obtida por conveniência. Se houve um cálculo prévio, indicar o método 

utilizado (podendo indicar e descrever a fórmula utilizada) e a citação do mesmo. 

Caso a amostra seja por conveniência ou intencional, justificar o(s) motivo(s) da 

escolha. 

Se o tamanho da amostra não contempla a totalidade de uma população, 

deve ser indicado quais serão os critérios para selecionar as amostras, de maneira 

aleatória ou não, e quando bem utilizados é um fator responsável pela determinação 

da representatividade da amostra. Existem dois tipos de amostras: Amostra 

Probabilística (calculada) e Amostra não Probabilística (não calculada). A Amostra 

Probabilística se divide em: Aleatória, Estratificada (grupos), e Sistemática. A 

Amostra não Probabilística envolve a amostra por Conveniência e Intencional. 

 

7.7 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

Descrever as características específicas da amostra a estudar: faixa etária 

dos sujeitos, gênero, grupo étnico, grupos sociais. Se o trabalho propõe utilizar 

grupos vulneráveis para a coleta de informações, o pesquisador deverá identificar as 

razões para utilização desse grupo. 

 

7.8 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Descrever as características que irão excluir os avaliados de sua pesquisa, ou 

seja, os porquês alguns não poderão participar. Descrever, também, motivos que 

possam retirar o indivíduo da pesquisa uma vez que esta já tenha sido iniciada. Os 

critérios de exclusão NÃO SÃO uma negação dos critérios de inclusão. 

 

7.9 RISCOS (para projetos envolvendo seres humanos e animais) 

 

De acordo com a Resolução 466/2012 e 510/16, toda pesquisa com seres 

humanos envolve riscos. “Toda a pesquisa com seres humanos envolve um risco 
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específico caracterizado como “dano”. Esse dano poderá ser “associado ou 

decorrente da pesquisa - agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, ao 

indivíduo ou à coletividade, decorrente da pesquisa” (Resolução 466/2012 – II – 

Termos e definições).  

Portanto, devem-se citar quais riscos a pesquisa poderá oferecer aos 

participantes, podendo ser riscos físicos, psíquicos, materiais, de exposição dos 

envolvidos. Riscos também podem estar associados à exposição do sujeito 

participante à algum medicamento e consequentemente aos seus efeitos colaterais, 

à alguma bateria de exercícios físicos que poderão culminar em alteração do seu 

estado fisiológico, e riscos à integridade física, emocional e material do indivíduo 

e/ou familiares. 

Apresentados os riscos, devem ser indicadas medidas para contorna-los ou 

minimiza-los a fim de garantir a integridade do participante junto à sua pesquisa. 

Essas medidas são indispensáveis. 

 

7.10 BENEFÍCIOS (para projetos envolvendo seres humanos e animais) 

 

Benefícios são os proveitos diretos ou indiretos, imediatos ou posteriores, 

auferido pelo participante e/ou sua comunidade em decorrência de sua participação 

na pesquisa.  

A pesquisa deverá apresentar ponderação entre riscos e benefícios, 

comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. 

Garantia de que danos previsíveis serão evitados; garantia de que as pesquisas 

traduzir-se-ão em benefícios cujos efeitos continuem a se fazer sentir após 

conclusão da pesquisa.  

 

7.11 CRITÉRIO DE ENCERRAMENTO OU SUSPENSÃO DA PESQUISA  

 

Deve ser explicitado, quando couber.  

Para projetos que exigem aprovação pelo CEP/CONEP, quando da 

suspensão e ou cancelamento da pesquisa, deverá submeter, via Plataforma Brasil, 

uma emenda comunicando ao CEP/CONEP o encerramento ou suspensão do 

projeto.  
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7.12 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Descrever as variáveis a serem coletadas e indicar a metodologia a ser 

utilizada para a análise dos dados coletados: abordagem estatística (apresentação 

descrita dos resultados por meio de medidas de tendência central, dispersão, 

contagens, percentuais, testes estatísticos de comparações de médias, correlação, 

regressão, etc), técnicas de análise qualitativa do texto (análise de conteúdo, análise 

do discurso, confrontamento de informações), etc. Se houverem várias variáveis e 

diferentes métodos para analisa-las, descrever detalhadamente cada uma (variável 

e metodologia proposta para sua análise).  

Apresentar a forma como os resultados serão divulgados (tabelas, gráficos, 

fluxogramas, quadros, transcrição de trechos e etc.).   

O pesquisador deverá informar se algum programa/software de computador 

será utilizado para auxiliar ou desenvolver a analise dos dados (SPSS, STATA, 

PRISMA, Excel, Programas para análise qualitativa, SAS e etc.) e quais critérios de 

significância serão adotados.  

 

8 RESULTADOS ESPERADOS E/OU PRODUTOS ESPERADOS 

 

9 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

O planejamento deve ser condizente com o cronograma. É apresentado em 

formato de tabela. O pesquisador deve estar atento à prazos e disponibilidade dos 

sujeitos participantes da pesquisa para coleta de dados. 

Exemplo:  

 

Ano/meses 

Atividades 

ANO 

J
A

N
 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

Elaboração do projeto de pesquisa 
  

          

Envio, avaliação e aprovação pelo 
Comitê de Ética 
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Coletas e tabulação dos dados 
            

Construção da Discussão Teórica 
            

Elaboração e envio de relatório 
parcial 

            

Resultados e Discussão 
            

Considerações Finais 
            

Preparação de resumo e 
apresentação em evento técnico-

científico  

            

Submissão à periódico científico 
            

Devolutiva aos 
participantes/parceiros 

            

Elaboração e envio de relatório 
final 

            

 
 

10. ORÇAMENTO FINANCEIRO E RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

O orçamento deverá ser condizente com o planejamento da pesquisa e com o 

tamanho da amostra apresentado. É apresentado em formato de tabela. O 

pesquisador deverá prever possíveis gastos financeiros para o desenvolvimento da 

pesquisa, bem como à todos os recursos necessários para coleta e análise dos 

dados a serem coletados. Deverá ser informado o(s) responsável(eis) pelo custeio 

financeiro da pesquisa. 

 
 

10.1 RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 

 

Item Descrição Quantidade Valor 

01 Papel A4   

02 Impressão   

03 Xerox   

04 Encadernação   

05 Gasolina   

06 Material de consumo   
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07 Encadernação Capa dura   

08 Tradução   

TOTAL  

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

As citações e referências devem corresponder e seguirem as normas da ABNT 

(Norma ABNT/NBR 6023/2002, com a atualização dos espaçamentos da norma 

NBR/ 14724/2011). O título REFERÊNCIAS deve vir no alto da página, centralizado, 

em caixa alta e negrito. Todos os documentos citados no texto devem constar nas 

referências. A lista das referências deve estar ordenada em ordem alfabética. As 

referências devem ser digitadas em espaçamento simples entre linhas, alinhadas à 

esquerda. Devem estar separadas entre si por um espaço simples (pular uma linha). 
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ANEXOS E APÊNDICES 

 

O pesquisador deve atentar ao fato de que anexo é todo documento não 

elaborado pelo mesmo, enquanto apêndice é todo documento de autoria própria.  

Caso envolva seres humanos, de acordo com as normas de submissão de 

projetos de pesquisa para apreciação ética junto à Plataforma Brasil, o documento 

proposto deverá apresentar em folhas separadas: 

 a folha de rosto assinada (preenchida no ato da submissão da Plataforma 

Brasil) – ANEXO A; 

 o termo de autorização do responsável pelo local de realização da 

pesquisa/Declaração de autorização da instituição participante da 

pesquisa – ANEXO B; 

 o TCLE segundo normas definidas pelo CEP/CONEP – APÊNDICE A; 

 Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)  - APÊNDICE B; 

 o instrumento de coleta de dados (questionário/formulário) ou Resolução 

que garante o sigilo do documento – APÊNDICE C (ou anexo);  

 o Termo de Compromisso Geral/ Declaração de Compromisso de 

Pesquisador Responsável (assinado ao final do envio do projeto na 

Plataforma Brasil) – APÊNDICE D. 
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ANEXO A - FOLHA DE ROSTO 

 

 

Anexar a Folha de rosto assinada e digitalizada (documento emitido no ato da 

submissão na Plataforma Brasil). 
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ANEXO B - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

 

Tópico opcional. Pode ser necessário ou não. Depende da pesquisa. O 

documento deve conter o título e o objetivo geral da pesquisa, bem como o período 

de duração e coleta de dados. Deve conter o carimbo do responsável e/ou ser 

emitido em papel timbrado do local. 

Modelo disponível no site do CEP/Unitins: 

https://www.unitins.br/nPortal/cep/page/show/documentos-para-submissao-de-

projetos 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

A seguir o modelo proposto para elaboração do TCLE. Após elaborado deverá ser 

anexado ao projeto de pesquisa: 

Obs.: Modelo disponível na página do CEP/Unitins: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.unitins.br/cms/Midia/Arquiv

os/JWGZ1KCQSTZTJGDAYC3RTTQC1VTFYOOE3CMEMN8AALU.pdf  
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APÊNDICE B - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 

A seguir o modelo proposto para elaboração do TALE. Após elaborado 

deverá ser anexado ao projeto de pesquisa. 

Obs.: o mesmo se aplica quando o público é menor de idade ou que não 

tenha condições de responder por sua autonomia. 

Modelo disponível no site do CEP/Unitins: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.unitins.br/cms/Midia/Arquiv

os/W4NNFDG4XPVOXLP3F63OSUUKAMGZHJSRZFACUXE0.pdf 
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APÊNDICE C (ou Anexo) - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Tópico opcional. Pode ser necessário ou não. Depende da sua pesquisa. Se 

houver um instrumento de coleta de dados (como um questionário ou uma 

entrevista), o documento deverá ser anexado. Caso haja alguma ressalva na 

apresentação desse documento (como no caso de testes psicológicos, em que 

apenas o profissional da área pode ter acesso ao mesmo), deverá ser anexada a 

resolução que resguarda a não divulgação desse instrumento de coleta de 

informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 26/05/2021 17:44:50.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 75235E6F00CA227E



19 

 

APÊNDICE D - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE PESQUISADOR 

RESPONSÁVEL 

 

A seguir o modelo proposto para elaboração do Declaração. Após elaborado 

deverá ser anexado ao projeto de pesquisa. 

Modelo disponível no site do CEP/Unitins:  

https://www.unitins.br/nPortal/cep/page/show/documentos-para-submissao-de-

projetos 
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ANEXO IV - TERMO DE ACEITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 

EDITAL PIBITI/PIVIC Nº 002/2021 

 

I – DADOS DO ESTUDANTE: 

Nome:  

E-mail: 

CPF:  RG:  

Nacionalidade:  Estado:  

Endereço:  

CEP:  Cidade: Tel:  

Instituição de Origem: 

Banco Brasil  Agência:  Conta Corrente:  

Forma de ingresso a Instituição de Ensino Superior (Unitins): 

(  ) Ampla concorrência   (  ) Escola pública        (  ) Cotas raciais     (  ) Não se aplica 

 

II – DADOS DO ORIENTADOR 

Nome:  

CPF:  

E-mail:  Tel:  

 

III – DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título:  

Modalidade:  

Ciclo: 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

1. Ao aceitarem a indicação como orientando e orientador que ora apresenta-se, o estudante e o docente 
comprometem-se ao cumprimento dos compromissos que lhe competem, de acordo com itens 6.2 e 

7.2 no Edital PIBITI/PIVIC Nº 002/2020. 

2. Cabe ao orientador o acompanhamento do processo seletivo junto ao SIPP (Sistema de 

Institucionalização de Projetos de Pesquisa). 
3. Projetos classificados e não contemplados poderão ser implementados na modalidade PIVIC sob 

envio de declaração de concordância para a mudança de modalidade. 

 

ACEITE E CONCORDÂNCIA 

 

ESTUDANTE:  

ORIENTADOR:  

 

 

LOCAL: Palmas -TO DATA:  
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

PIBITI – Ciclo 2021/2022 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ÉTICA - CEP 

 

Declaro para os devidos fins, que o projeto de pesquisa intitulado 

___________________________________________________________________________ 

submetido por mim a este EDITAL PIBITI/PIVIC n° 002/2021 não envolve, individual ou 

coletivamente, seres humanos, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, 

incluindo o manejo de informações privadas, sigilosas ou materiais. 

Estou ciente de que, caso se constate, a qualquer momento, a não veracidade desta 

declaração, o projeto será automaticamente desclassificado e a pesquisa, se em andamento, 

será encerrada. 

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pela declaração prestada, firmo a 

presente. 

 

__________, ___de _____ de 2021. 

 

_______________________________________ 

Nome do (a) Estudante 

(Assinatura) 

 

 

 

_______________________________________ 

Nome do (a) Orientador (a) 

(Assinatura) 
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ANEXO VI  

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ÉTICA - CEUA 

 

Declaro para os devidos fins, que o projeto de pesquisa intitulado 

___________________________________________________________________________

submetido por mim no EDITAL PIBITI/PIVIC n° 002/2021 não envolve o uso animais 

vertebrados.  

Estou ciente de que, caso se constate, a qualquer momento, a não veracidade desta 

declaração, o projeto será automaticamente desclassificado e a pesquisa, se em andamento, 

será encerrada. 

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pela declaração prestada, firmo a 

presente. 

 

__________, ___de _____ de  2021. 

 

_______________________________________ 

Nome do (a) Estudante 

(Assinatura) 

 

 

 

_______________________________________ 

Nome do (a) Orientador (a) 

(Assinatura) 
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Termo de confidencialidade – NOME DO SIGNATÄRIO 

 

 

 

ANEXO VII - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

[Nome do Projeto de Pesquisa submetido na chamada PIBITI/PIVIC 2021/2022] 
 

Eu, [nome completo do orientador], [solteiro/casado/separado], 

[empregado/servidor – docente, pesquisador, técnico /prestador de serviço/avaliador/auditor 

ou fiscal], [setor da UNITINS], cédula de identidade n° ....., expedida no dia .../.../..., em 

[local], CPF n° ......., residente à [rua/avenida, n°, apto, bloco, bairro, CEP, cidade, estado], a 

seguir denominado SIGNATÁRIO; 

Eu, [nome completo do aluno (a)], [solteiro/casado/separado], estudante, cédula 

de identidade n° ..... , expedida no dia .../.../..., em [local], CPF n° ......., residente à 

[rua/avenida, n°, apto, bloco, bairro, CEP, cidade, estado], a seguir denominado 

SIGNATÁRIO; declaro: 

Estou ciente de que são e serão tratados como confidenciais os dados, 

informações e conhecimentos aportados para a execução do projeto [Nome do Projeto], 

doravante denominado PROJETO, bem como os resultados gerados na execução do 

PROJETO, durante e após a sua vigência, bem como todos os assuntos relacionados à 

pesquisa. 

Será considerado, sem limitar-se ao conceito aqui expresso: 

DADO: o elemento ou quantidade que servir de base à resolução de um problema; os números 

de uma amostra que têm as características definidas por um subconjunto do domínio de uma 

variável aleatória ou não; resultados de exames, testes, ensaios; 

INFORMAÇÃO: o conjunto de dados logicamente concatenados para esclarecimentos acerca 

de procedimento para utilização do conhecimento; 

CONHECIMENTO: o saber científico ou tecnológico, domínio teórico e/ou prático, porém 

referido especificamente ao PROJETO; 

TECNOLÓGICO: o conjunto de instrumentos, métodos e processos específicos; o estudo 

sistemático das matérias-primas e dos procedimentos e equipamentos técnicos necessários 

para a transformação das matérias-primas em produto industrial; 

PROJETO: o conjunto de atividades visando gerar conhecimento ou informação ou dado, 

cujo resultado esperado é um produto, processo novo ou melhoria de um processo para aplicar 

na indústria; poderá ser uma inovação; por isso “confidencial”. 

A confidencialidade implica a obrigação de não divulgar ou repassar dados, 

informações e conhecimentos a terceiros não-envolvidos no PROJETO, pelo período de 10 

(dez) anos, ficando sujeito às sanções das Leis 9.279/96, art. 195, e 9.609/98, art. 12.  

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
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Termo de confidencialidade – NOME DO SIGNATÄRIO 

Na UNITINS, o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é o órgão competente 

para fornecer a autorização para divulgação na ausência ou impedimento do Coordenador do 

PROJETO. 

Não serão tratados como confidenciais os dados, informações e conhecimentos 

nas seguintes situações e/ou condições: 

1) quando se tornarem de conhecimento geral pela publicação de pedido de patente ou 

registro público ou de outra forma que não por meio do SIGNATÁRIOS; 

2) quando a divulgação se tornar necessária: 

2.1) para obtenção de autorização governamental para comercialização dos resultados de 

projeto; 

2.2) quando exigida por lei ou quando necessária ao cumprimento de determinação judicial 

e/ou governamental; 

2.3) nos casos previstos nos itens “2.1 e 2.2” e requerer segredo no seu trato judicial e/ou 

administrativo. 

Quando algum resultado do PROJETO, ao amparo deste termo, for objeto de tese, 

dissertação, monografia, trabalho de conclusão de curso, poderá haver defesa perante banca, 

em regime fechado, ou acesso aos documentos do PROJETO, mediante assinatura de termo 

de sigilo, e mediante autorização do Coordenador do PROJETO e do NIT da UNITINS. 

A solicitação dos OS SIGNATÁRIOS será feita com no mínimo trinta (30) dias 

de antecedência e deverá ser respondida no mesmo prazo. 

OS SIGNATÁRIOS estão cientes de que, somente depois da publicação oficial 

pelo órgão competente de patente, de registro ou de qualquer outra proteção legal da 

propriedade intelectual, poderá divulgar ou repassar dados, informações e conhecimentos, ou 

quaisquer resultados do PROJETO, não excedendo a descrição constante dos referidos 

documentos. 

Qualquer exceção à confidencialidade prevista neste termo, somente será possível 

com a anuência prévia do Coordenador do PROJETO e autorização prévia do NIT da 

UNITINS. 

OS SIGNATÁRIOS declaram: 

1) conhecer a legislação pertinente à propriedade intelectual, e que é ou será propriedade da 

Universidade Estadual do Tocantins, toda e qualquer criação intelectual desenvolvida no 

âmbito da UNITINS, via projeto PIBITI; 

2) conhecer seus direitos de participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da 

criação intelectual protegida na proporção fixada no PROJETO, e/ou na legislação Federal 

pertinente, e/ou nas resoluções porventura aprovadas pelo CONSUNI/UNITINS ou de acordo 

com a contribuição individual para o êxito da criação conjunta, inclusive aqueles que forem 

objeto de pedido de proteção da propriedade intelectual (patente, registros, certificado, ou de 
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Termo de confidencialidade – NOME DO SIGNATÄRIO 

qualquer outra forma de proteção) explicitadas no projeto, até um ano após o seu 

desligamento do PROJETO ou da UNITINS. 

OS SIGNATÁRIOS acata, desde a assinatura deste termo, a Comarca de Palmas 

da Justiça Estadual para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências resultantes deste 

instrumento, frente à UNITINS. 

 

 

 

 

Palmas, __ de ___________de 2021. 

 

 

 

__________________________________ 

Nome Completo do Professor (a) orientador (a) 

CPF 

(Assinatura) 

 

 

_________________________________ 

Nome Completo do (a) Aluno (a) pesquisador (a) 

CPF 

(Assinatura) 

 

 

Testemunhas/Assinatura: 

 

Nome: _____________________________             Nome: _______________________ 

 

CPF:  ______________________________ CPF:    _______________________ 

 

 

 

OBS: 1. Rubricar todas as páginas do Termo. 

          2. Digitar o nome do signatário no rodapé de todas as páginas do termo. 
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ANEXO VIII 

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO PARA EVENTUAL 

DESLIGAMENTO DO ORIENTADOR DA UNITINS 

 

Comprometo-me, mesmo sob eventual desligamento do quadro docente da 

Universidade Estadual do Tocantins, a concluir a orientação do projeto de pesquisa intitulado 

___________________________________________________________________________

submetido por mim no EDITAL PIBITI/PIVIC Nº 002/2021. 

Estou ciente de que, conforme previsto no referido Edital, manterei vínculo com a 

Instituição na modalidade de voluntariado, sem ônus à I.E.S., e caso for interesse da 

Instituição repassarei a responsabilidade de orientação à outro docente indicado pela 

Coordenadoria do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. 

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pela declaração prestada, firmo a 

presente. 

 

_____, ___ de ________ de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

Nome do (a) Orientador (a) 

(Assinatura) 
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ANEXO I X 

DECLARAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA NA 

MODALIDADE VOLUNTÁRIA (PIVIC) 

 

Declaramos para os devidos fins, que projeto de pesquisa intitulado 

___________________________________________________________________________

submetido ao EDITAL PIBITI/PIVIC n° 002/2021 da Universidade Estadual do Tocantins, 

será conduzido na modalidade de voluntariado e seguirá todas as exigências e cronogramas 

previstos por este Edital para a modalidade de bolsista.  

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pela declaração prestada, 

firmamos a presente. 

 

_________, _________________ 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

Nome do Orientador 

(Assinatura) 

 

 

_______________________________________ 

Nome do Acadêmico 

(Assinatura) 
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ANEXO X 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA OU VOLUNTÁRIO 
 

Declaro, para os devidos fins, que eu, NOME COMPLETO DO ESTUDANTE, identidade Nº 

XXXXXXXXX, CPF Nº XXX.XXX.XXX-XX, estudante devidamente matriculado(a) no Curso de 

Graduação de NOME DO CURSO do(a) NOME DA INSTITUIÇÃO, número de matrícula 

XXXXXXXXXX, tenho ciência das obrigações inerentes ao Programa Institucional de Bolsistas e 

Voluntários de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade Estadual do Tocantins - Unitins, 

conforme EDITAL PIBITI/PIVIC Nº 002/2021, e nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as 

seguintes cláusulas: 

 

I. Estar regularmente matriculado em um curso de graduação; 

II. Ter disponibilidade de carga horária para o desenvolvimento das atividades contidas no 

cronograma de execução do projeto de pesquisa apresentado no ato da inscrição; 

III. Não possuir qualquer vínculo empregatício (não se aplica a voluntário PIVIC); 

IV. Não receber qualquer outra modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação com bolsa de 

outros programas (mesmo que de outras instituições) (não se aplica a voluntário PIVIC); 

V. Apresentar relatório parcial e relatório final do projeto de pesquisa conforme estabelecido em 

edital; 

VI. Apresentar os resultados finais da pesquisa, sob a forma de painéis e/ou comunicações orais, na 

Jornada de Iniciação Científica da Unitins; 

VII. Em caso de cancelamento (desligamento, desistência, etc.) da bolsa ou desligamento do 

programa PIVIC, o bolsista ou aluno voluntário são obrigados a entregar relatório das atividades 

desenvolvidas até o momento da desvinculação, conforme o cronograma de execução 

apresentado no projeto de pesquisa; 

VIII. Nas publicações (resumos e/ou artigos) com anuência do orientador, fazer referência a sua 

condição de bolsista ou voluntário PIVIC, além de constar agradecimento à Unitins; 

IX. Possuir Currículo Lattes na plataforma do CNPq e mantê-lo atualizado; 

X. Não ser responsável por fraude ou plágio. 

 

Estou ciente que o não atendimento a estas exigências e das normas e deveres previstas no 

EDITAL PIBITI/PIVIC Nº 002/2021, implicará no cancelamento da bolsa e na restituição integral dos 

recursos (caso bolsista), ou no desligamento do programa PIVIC (caso voluntário), de modo que em 

ambas as situações não haverá recebimento do certificado de participação no programa de iniciação 

científica dessa IES, além de ficar impedido de participar do ciclo de iniciação científica subsequente 

da Unitins.  
 

_________, _____de _____________2021  
 

 

________________________________ 

NOME DO (a) BOLSISTA 

CPF 
Nome do(a) orientador(a): 
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ANEXO XI 

LISTA DE PROFESSORES EM SITUAÇÃO IRREGULAR JUNTO A DIRETORIA 

DE PESQUISA 

 

Conforme Art. 17 da Resolução CONSUNI N.º 002/20 e item 8.1.5 do PIBITI- Nº 

002/2021, ficam impedidos de se inscreverem neste Edital todos os professores com 

pendências junto à Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Tabela 1. 

Tabela 1. Professores/projetos em situação irregular junto à Diretoria de Pesquisa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Esclarecimentos e informações adicionais podem ser obtidos pelo endereço eletrônico 

pibic@unitins.br ou pelos telefones (63) 3218-2932 ou (63) 3218-4949 entre as 8h às 

14hs (horário de Brasília), em dias úteis.  

 

Palmas, 17 de Maio de 2021. 

 

 

CPF PROJETO 

829.*.*-91 2013/20321/001140 

987.*.*-30 2017/20321/001408 

075.*.*-20 2017/20321/001401 

870.*.*-15 2010/20321/001238 

015.*.*-22 2017/20321/000618 

276.*.*-04 2010/20321/001395 

510.*.* -87 2010/20321/001196 

Luécia Pereira Silva 
Coordenadora PIBIC/PIBITI/PIVIC 

PORT./UNITINS/Nº 027/2020/GABREITOR 
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