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RETIFICAÇÃO DA CHAMADA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – 

PIBIC/PIVIC Nº 001/2021 (CICLO 2021-2022) 

 

A Universidade Estadual do Tocantins - Unitins, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

PósGraduação, torna pública a Retificação do EDITAL PIBIC/PIVIC  nº001/2021, referente à 

seleção de projetos de bolsistas e voluntários de Iniciação Científica.  

 

 

Onde se lê: 

4.1.9. Os documentos não poderão exceder 3MB em cada remessa. 

 

Leia-se: 

4.1.9. Os documentos não poderão exceder 20 MB em cada remessa. 

 

 

Onde se lê: 

4.2.2. A documentação obrigatória exigida para inscrição compreende: 

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 anexados em arquivo em formato “pdf”. 

 

Leia-se: 

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 
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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 ou 

certificado de apresentação e/ou publicação fornecido pela comissão organizadora do evento.  

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 anexados em arquivo em formato “pdf”. 

 

 

EDITAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – PIBIC/PIVIC Nº 

001/2021 (CICLO 2021-2022) 

 

A Universidade Estadual do Tocantins - Unitins, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, torna público o Edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

da Universidade Estadual do Tocantins - PIBIC Nº 001/2021 (Ciclo 2021-2022) para seleção 

de candidatos ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-

CNPq/Unitins) para o ciclo que se estenderá pelo período de 01 setembro de 2021 a 31 de 

agosto de 2022. O programa institucional segue normas estabelecidas pela Resolução 

Normativa 017/2006 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq); Portaria nº 1.122 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC); e os Regimentos Internos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Resolução 

CONSUNI nº 027/2019) e da Coordenadoria dos Programas de Iniciação Científica e 

Tecnológica (Resolução CONSUNI nº 030/2019). 

 

1. DAS FINALIDADES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC) E DO PROGRAMA INSTITUCIONAL 

VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIVIC 

1.1. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) visa: contribuir para a 

formação científica de recursos humanos para a pesquisa e atividade profissional; possibilitar 

maior interação entre a graduação e a pós-graduação; qualificar estudantes para os programas 

de pós-graduação; estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de graduação 

nas atividades científicas, tecnológicas, profissionais e artístico-culturais; inserir os jovens na 

cultura científica, despertando a vocação pela ciência, promovendo a formação de novos 

pesquisadores e o fortalecimento de grupos de pesquisa e impulsionando a política científica 

institucional. 
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1.2. O Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC) visa: estimular 

pesquisadores a engajarem estudantes de graduação, inserindo-os em projetos de pesquisa; 

propiciar a aprendizagem de técnicas e métodos científicos e o desenvolvimento de sua 

criatividade; preparar os estudantes para a inserção em programas de pós-graduação e 

aprimorar o processo de formação de profissionais para o mercado de trabalho; contribuir para 

o desenvolvimento inicial de capital intelectual para a pesquisa tecnológica e a inovação, além 

de incentivar a consolidação da política de iniciação tecnológica em instituições de ensino 

superior em parcerias e acordos com empresas. 

 

2. DAS BOLSAS 

2.1. As bolsas de Iniciação Científica serão concedidas por um período de 12 (doze) meses, 

entre 01 setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022. 

2.2.  As bolsas de pesquisas serão custeadas por recursos advindos do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ou do Tesouro do Estado do Tocantins. 

2.3. O valor atual mensal das bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica é de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), podendo sofrer alterações a qualquer momento por deliberações federais 

(CNPq) ou estaduais (Tesouro do Estado). 

2.4. A bolsa concedida não implica em vínculo empregatício com o CNPq ou com a Unitins. 

2.5. O pagamento mensal será efetuado diretamente ao bolsista, por meio de crédito em conta 

corrente no Banco do Brasil S/A, devendo o bolsista se responsabilizar pela abertura de conta 

no referido banco. 

2.6.Os dados bancários e o termo de compromisso do bolsista (Anexo IX) deverão ser 

enviados pelos bolsistas aprovados para o e-mail da Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC 

(pibic@unitins.br) até às 23h59min de 24 de agosto de 2021. 

2.7.  Para concorrer às bolsas não há restrições quanto à idade, ou ao fato de um estudante já 

ser graduado em outro curso, e quanto ao semestre/ano de ingresso do estudante na 

instituição. 

2.8.  É vedada a divisão da bolsa entre dois ou mais alunos. 

2.9. As bolsas se destinam exclusivamente a estimular a participação de estudantes no 

desenvolvimento de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação para áreas prioritárias, 

despertando o interesse pelo aprofundamento da atuação nesses campos. 

 

3. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

ETAPAS Período/Data 

Lançamento do Edital 26/05/2021 

Período para esclarecimentos ao Edital 27/05 a 28/05/2021 

Período para a apresentação das propostas 29/05 a 25/06/2021 

Período de pré-análise das propostas pelo Comitê Interno 28/06 a 05/07/2021 

Período de análise das propostas pelo Comitê Externo 07/07 a 31/07/2021 

Divulgação preliminar das propostas classificadas 06/08/2021 

Período para apresentação dos questionamentos/recursos 06/08 a 08/08/2021 
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Período para análises dos questionamentos/recursos 09/08 a 13/08/2021 

Divulgação do resultado final 16/08/2021 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. Inscrição on-line e horária das inscrições 

4.1.1. As inscrições deverão ser feitas pelo orientador, de forma on-line, no período de 29 de 

maio a 25 de junho de 2021.  

4.1.2. O orientador deverá acessar a plataforma de aplicativos na página 

https://www.unitins.br/apps, utilizando seu login e senha para realização da inscrição na 

plataforma SIPP. 

4.1.3. O horário limite para submissão das propostas será até às 23h59min, horário de 

Brasília, da data descrita no cronograma (item 3). 

4.1.3. Toda documentação exigida do estudante (item 4.2.2) deverá ser encaminhada por este 

ao seu orientador, que ficará incumbido de inserir as informações na plataforma SIPP. Na 

plataforma estará disponível um tutorial com as orientações para a realização das inscrições. 

4.1.4. Os documentos previstos na plataforma como obrigatórios deverão ser, 

necessariamente, encaminhados conforme as informações disponíveis no sistema e neste 

Edital. Todos os anexos que se aplicarem ao projeto submetido, incluindo os publicados junto 

com este Edital na aba de Editais de Pesquisa da página de Concursos e Seleções da Unitins 

(https://concursos.unitins.br/concursos/) deverão ser devidamente preenchidos e 

encaminhados pela plataforma SIPP. Todos os anexos que possuem modelos no sistema e na 

página supracitada deverão estar conforme tais modelos. 

4.1.5. Não serão aceitos documentos de próprio punho, elaborados pelo proponente, em 

substituição às declarações padronizadas disponibilizadas pela instituição no sistema e na 

página de divulgação deste Edital. 

4.1.6. Caso ocorra algum problema no sistema, deverá ser solicitada ajuda à equipe de suporte 

da plataforma SIPP pelo e-mail suporte@unitins.br. 

4.1.7. Todos os documentos inseridos na forma de anexo (item 4.2.2) deverão ser 

apresentados na extensão “pdf”. 

4.1.8. Os documentos não poderão exceder 20 MB em cada remessa. 

4.1.9. É vedada a inscrição fora do período estabelecido no cronograma deste Edital (item 3). 

4.1.10. Conforme informado pelo CNPq em programas institucionais, não existem renovações 

de bolsas, pois as indicações são feitas anualmente. Caberá ao orientador e estudante que 

desejem dar continuidade ao projeto de pesquisa do ciclo anterior fazerem uma nova 

inscrição. 

 

4.2. Dos procedimentos e condições de inscrição 

4.2.1. Para a efetivação das inscrições, todas as propostas para o Programa Institucional de 

Iniciação Científica (PIBIC) e para o Programa Institucional Voluntário de Iniciação 

Científica (PIVIC) deverão ser inseridas pelos professores na plataforma SIPP, onde será 
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preenchido o formulário de inscrição e enviada a documentação exigida. 

4.2.2. A documentação obrigatória exigida para inscrição compreende: 

a) Currículo Lattes/CNPq do orientador atualizado com produção técnico-científica entre 

os anos de 2016 e 2021; 

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 ou certificado de 

apresentação e/ou publicação fornecido pela comissão organizadora do evento.  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 anexados em 

arquivo em formato “pdf”. 

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

devidamente comprovado. 

d) Certificados e comprovantes das atividades e produções apresentadas no Currículo 

Lattes/CNPq do estudante, deverão ser digitalizados (uso de scanner) e, organizados 

em sequência, conforme Anexo I – Ficha de avaliação do currículo do estudante pelo 

Comitê Interno, e anexados em um único arquivo em formato “pdf”. 

e) Comprovante do cadastro do estudante 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. O selo deve ser, rigorosamente, 

conforme o modelo abaixo, em tom de coloração esverdeada: 
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Figura 1: Selo verde com a inscrição "Certificado pela instituição". 

 

f) Documento de CPF ou comprovante de situação cadastral da Receita Federal do 

estudante (não serão aceitos CPF dos pais ou responsáveis); 

g) Carteira de Identidade (RG) do estudante; 

h) Histórico Acadêmico do estudante atualizado e homologado/assinado pela secretaria 

acadêmica do respectivo câmpus do curso de graduação que está vinculado. O 

acadêmico deve requerer o documento junto a secretaria do curso pelo sistema I-

Protocolo e solicitar o envio do mesmo de forma digitalizada para o endereço 

eletrônico (e-mail) pessoal; 

i) Projeto de pesquisa - modelo Anexo II (para projetos que não necessitam de 

pareceres do CEP ou CEUA) ou Anexo III (para projetos que necessitam de pareceres 

do CEP ou CEUA). No projeto de pesquisa não deverão constar os nomes do 

orientador e do estudante. O projeto não deverá fazer menção à autoria, a fim de 

garantir uma avaliação cega plenamente imparcial; 

j) Termo de aceite de orientação assinado pelo estudante e pelo orientador (Anexo IV); 

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

(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, 

os proponentes deverão apresentar declaração de dispensa (Anexos V e VI). 

Orientador e estudante deverão assinar este documento. 

4.2.3. Ao longo de todo o processo de inscrição, caso haja necessidade, o professor poderá 

clicar em “Salvar plano” para armazenar os dados e completá-los posteriormente, respeitando 

os prazos de inscrição estabelecidos neste Edital. 

4.2.4. E-mails automáticos serão enviados ao orientador e estudante, com cópia à 

Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC, pelo sistema de inscrição, confirmando a finalização 

do processo de inscrição. 

4.2.5. A falta de qualquer um dos documentos acima relacionados implicará na eliminação 

imediata do candidato. 

4.2.6. Recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que a Unitins não 

se responsabilizará por aquelas não recebidas em decorrência de eventuais problemas 

técnicos e de congestionamentos. 
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4.2.7. Caso a proposta seja enviada fora do prazo de submissão, ela não será aceita pelo 

sistema eletrônico, razão pela qual não haverá possibilidade de a proposta ser acolhida, 

analisada e julgada. 

4.2.8. É de responsabilidade dos proponentes entrarem em contato com a Coordenadoria do 

PIBIC/PIBITI/PIVIC em tempo hábil para obter informações ou esclarecimentos acerca deste 

Edital, conforme prazos estabelecidos no cronograma (item 3). 

 

4.3. Dos recursos esclarecimentos e questionamentos  

4.3.1. A interposição de recursos, as solicitações de esclarecimentos e os questionamentos 

deverão ser feitos pelo professor-orientador, conforme cronograma do processo de seleção 

(item 3). Os recursos, esclarecimentos e questionamentos deverão ser encaminhadas pelo 

orientador, à Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC, via plataforma SIPP, disponível na 

página https://www.unitins.br/apps. O orientador deverá acessar o projeto de pesquisa e, no 

ícone “recurso”, inserir a devida argumentação. 

4.3.2. Não serão aceitos recursos, esclarecimentos e questionamentos apresentados fora 

do prazo estabelecido no cronograma deste Edital (item 3).  

4.3.3. A Unitins não se responsabilizará por recursos, esclarecimentos e questionamentos não 

recebidos em decorrência de problemas técnicos. 

 

 

5. DO PROJETO 

5.1. O projeto de Iniciação Científica é o que envolve pesquisa básica ou pesquisa aplicada, 

utilizando o método científico para produzir conhecimento. 

5.2. As propostas de projetos deverão apresentar aderência a, no mínimo, uma das Áreas de 

Tecnologias Prioritárias definidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC), conforme estabelecido na Portaria MCTIC nº 1.122/2020, com 

texto alterado pela Portaria MCTIC nº 1.329/2020, sendo: 

5.2.1. Área de Tecnologias Estratégicas, contemplando os setores: I - Espacial; II - Nuclear; 

III - Cibernética; e IV - Segurança Pública e de Fronteira. Essa área caracteriza-se por 

envolver aspectos de soberania nacional e tem como objetivos a redução de dependência 

tecnológica externa e a ampliação crescente e contínua da capacidade de defesa do território 

nacional e a participação da indústria nacional relacionada à cadeia produtiva dos setores 

contemplados. 

5.2.2. Área de Tecnologias Habilitadoras, contemplando os setores: I - Inteligência 

Artificial; II - Internet das Coisas; III - Materiais Avançados; IV - Biotecnologia; e V - 

Nanotecnologia. Essa área tem como objetivo contribuir para a base de inovação em produtos 

intensivos em conhecimento científico e tecnológico. 

5.2.3. Área de Tecnologias de Produção, contemplando os setores: I - Indústria; II - 

Agronegócio; III - Comunicações; IV - Infraestrutura; e V - Serviços. A área referida tem 

como objetivo contribuir para o aumento da competitividade e produtividade nos setores 
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voltados diretamente à produção de riquezas para o país. 

5.2.4. Área de Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável, contemplando os setores: 

I - Cidades Inteligentes e Sustentáveis; II - Energias Renováveis; III - Bioeconomia; IV - 

Tratamento e Reciclagem de Resíduos Sólidos; V - Tratamento de Poluição; VI - 

Monitoramento, prevenção e recuperação de desastres naturais e ambientais; e VII - 

Preservação Ambiental. A referida área tem como objetivo contribuir para o equilíbrio entre 

desenvolvimento econômico, social e preservação ambiental. 

5.2.5. Área de Tecnologias para Qualidade de Vida, contemplando os setores: I - Saúde; II - 

Saneamento Básico; III - Segurança Hídrica; e IV - Tecnologias Assistivas. A área referida 

tem como objetivo contribuir para a melhoria da oferta de produtos e serviços essenciais para 

uma parcela significativa da população brasileira. 

5.2.6. Conforme parágrafo único acrescido pela Portaria MCTIC nº 1.329, de 

27.03.2020, são também considerados prioritários, diante de sua característica essencial 

e transversal, os projetos de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais que 

contribuam para o desenvolvimento das áreas definidas nos itens de 5.2.1. a 5.2.5. 

 

6. DO ORIENTADOR 

6.1. Requisitos do orientador  

6.1.1. Ser docente efetivo, professor visitante ou professor temporário da Unitins, com carga 

horária de 40 horas na instituição, com título de Doutor (título reconhecido pelo Ministério da 

Educação ou convalidados, para orientações de bolsistas do CNPq e Unitins) e com título de 

Mestre (título reconhecido pelo Ministério da Educação ou convalidados, para orientações de 

bolsistas da Unitins) que tenha expressiva produção científica, tecnológica ou artístico-

cultural, divulgada nos principais veículos de comunicação da área nos últimos 5 (cinco) 

anos. 

6.1.2.  Professores ou pesquisadores aposentados da Unitins bem como professores 

voluntários ou visitantes e pós-doutorandos também poderão se inscrever neste Edital, desde 

que estejam atualmente em atividade na Unitins desempenhando função com carga horária de 

40 horas semanais. 

6.1.3. Aos projetos propostos pelos colaboradores mencionados no item 6.1.2 não será 

atribuída carga horária destinada à orientação dos acadêmicos no Programa de Iniciação 

Científica e Tecnológica da Unitins. 

6.1.4. O prazo para finalização do plano de trabalho de orientadores pós-doutorandos, ou 

professores visitantes, deverá ser maior ou igual ao da vigência da bolsa concedida. 

6.1.5. Estar cadastrado em grupo de pesquisa do CNPq certificado pela Unitins até o último 

dia de inscrição das propostas. 

6.1.6. Ter o currículo Lattes atualizado no mês corrente. 

6.1.7. Não se encontrar afastado ou licenciado integralmente da Instituição até a data da 

implementação da bolsa, inclusive no caso de afastamento para cursar pós-doutorado, licença 

maternidade ou de cessão para outras instituições. 
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6.1.8. Não possuir pendências na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, como falta de 

relatórios dos programas de Iniciação Científica e Tecnológica, ou de projetos 

institucionalizados. 

 

6.2.  Compromissos do orientador 

6.2.1. Escolher e indicar, para bolsista, estudante com perfil e desempenho compatível com 

as atividades previstas. 

6.2.2. O orientador, ao assinar o termo de aceite de orientação, compromete-se a orientar o 

estudante em todas as fases do trabalho científico e acompanhá-lo na confecção dos relatórios 

parcial e final de atividades, levando em consideração a Lei nº 9.610 de 19/02/98, que trata da 

Legislação sobre Direitos Autorais, publicada no D.O.U. de 20/02/98, nas datas definidas 

neste Edital (item 9.5) e nas condições a serem determinadas pela Coordenadoria do 

PIBIC/PIBITI/PIVIC. 

6.2.3. Informar à Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC da Unitins sobre a ausência dos 

bolsistas e/ou estudantes voluntários de suas atividades, independentemente de sua categoria, 

até o dia vinte e cinco do mês em questão, para a tomada de providências cabíveis. 

6.2.4. Estar ciente e informar à Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC da Unitins sobre o 

término do curso de graduação do bolsista, independente de sua categoria, com prazo anterior 

mínimo de 60 dias, considerando que, em caso de omissão, a bolsa será devolvida a esta 

Coordenadoria. 

6.2.5. Evitar conflitos de interesse e observar princípios éticos, conforme resoluções dos 

Conselhos competentes, quando aplicável. 

6.2.6. Incluir o nome do estudante nas publicações e nos trabalhos apresentados em 

congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva deste. 

6.2.7. Os orientadores com projetos aprovados deverão assinar o termo de comprometimento 

(Anexo VII) se comprometendo a, caso ocorra seu desligamento da Unitins durante a vigência 

da bolsa, concluir a orientação de seus estudantes, mantendo vínculo com a instituição na 

modalidade de professor voluntário (sem ônus para a Unitins) ou permitir o repasse da 

orientação a outro professor indicado pela Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC. 

6.2.8. Manter atualizado o currículo na Plataforma Lattes do CNPq. 

6.2.9. Acompanhar, em caráter obrigatório, a apresentação dos resultados do projeto 

de pesquisa na Jornada de Iniciação Científica a ser promovida pela Unitins, conforme 

orientações que serão elencadas no Edital de chamamento de trabalhos. 

6.2.10. Informar imediatamente à Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC da Unitins qualquer 

alteração relativa à descontinuidade do projeto de pesquisa, do plano de trabalho ou da própria 

bolsa. 

6.2.11. O orientador poderá solicitar o cancelamento da bolsa/desligamento do estudante que 

apresentar desempenho insatisfatório, que descumprir o programado para o projeto proposto 

originalmente e/ou estabelecer vínculo empregatício durante a vigência da bolsa. O pedido de 

cancelamento poderá ser feito a qualquer momento, mediante justificativa formal e será 
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apreciado pela Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC. Aceita a justificativa de 

cancelamento/desligamento, o orientador poderá indicar outro estudante para a vaga. O 

pedido de substituição será apreciado pela Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC e poderá 

ser feito somente no período de 01 de outubro de 2021 a 04 de fevereiro de 2022, 

impreterivelmente. 

6.2.12. É vedado ao orientador repassar diretamente a outro docente a orientação de seu 

bolsista. Em caso de impedimento eventual do orientador, a bolsa retorna à Coordenadoria do 

PIBIC/PIBITI/PIVIC da Unitins. 

6.2.13. O não cumprimento desses requisitos e compromissos pelo orientador o impedirá de 

participar dos Editais PIBIC/PIBITI/PIVIC do ciclo subsequente e desempenhar demais 

atividades de pesquisa perante a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. A listagem dos 

eventuais orientadores impedidos será divulgada no fim do ciclo deste Edital. 

 

7. DOS BOLSISTAS E ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS 

7.1. Requisitos para concorrer como estudante (orientado) 

7.1.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Unitins ou de outras 

instituições de nível superior. 

7.1.2. Não possuir vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e 

de pesquisa. No caso de estudante vinculado ao PIVIC não será exigido este requisito e a 

carga horária para a pesquisa deverá ser definida com o orientador. 

7.1.3. Ter o currículo Lattes atualizado no ano corrente. 

7.1.4.  Para concorrer na condição de bolsista, não estar recebendo bolsa de outros programas 

do CNPq, da Unitins (exceto nos casos de auxílio permanência: moradia, alimentação) ou de 

outras agências de fomento no momento da atribuição e durante a vigência da bolsa de 

Iniciação Científica e Tecnológica. 

7.1.5. Estudantes de outras Instituições de Ensino Superior (IES) poderão participar deste 

processo seletivo, devendo se atentar ao disposto no item 4.1.4 e, para I.E.S. que adotem 

conceitos A, B, C, e D no desempenho acadêmico, serão atribuídos os seguintes valores 

numéricos: A=9, B=7, C=5 e D=3 para cálculo de média ponderada na Nota do Histórico 

Escolar (B) (item 4.2.2 e item 2.1-B do Anexo I). 

 

7.2. Compromissos e direitos do estudante (orientado) 

7.2.1. Não acumular a bolsa do programa com bolsa de pesquisa de outra agência de fomento 

à pesquisa, de outras instituições, nacionais ou internacionais, ou da própria Unitins. 

7.2.2. Apresentar relatório parcial e relatório final, conforme cronograma definido neste edital 

(item 9.5) utilizando os modelos disponibilizados pela Coordenadoria do 

PIBIC/PIBITI/PIVIC. 

7.2.3. Apresentar obrigatoriamente os resultados da pesquisa, na forma de exposição oral ou 

em banner, na Jornada de Iniciação Científica a ser promovida pela Unitins, conforme 

orientações que serão elencadas no Edital de chamamento de trabalhos. 
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7.2.4. Apresentar termo de compromisso do bolsista ou voluntário devidamente assinado e 

digitalizado (Anexo IX) e dados bancários (agência + conta corrente do Banco do Brasil S/A) 

à Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC para a implementação da bolsa. A data limite para 

entrega do termo e dados bancários será o dia 24 de agosto de 2021, até às 23h59min, via e-

mail para o endereço pibic@unitins.br. 

7.2.5. Devolver, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso 

não sejam cumpridos os requisitos e compromissos estabelecidos neste Edital e na RN 

017/2006 do CNPq. 

7.2.6. É facultado ao Comitê Técnico-Científico Institucional a decisão de solicitar aos 

bolsistas a devolução dos valores atualizados referentes às bolsas recebidas, caso não sejam 

cumpridos os compromissos firmados no Termo de Concessão e Obrigações previstas nas 

normas dispostas na RN 017/2006 do CNPq. 

7.2.7. Responder as avaliações sobre os programas PIBIC/PIBITI/PIVIC quando solicitadas 

pelo CNPq ou pela Unitins. 

7.2.8. Manter atualizado o currículo na Plataforma Lattes do CNPq. 

7.2.9. Atualizar e manter atualizado no SIPP (Sistema de Institucionalização de Projetos de 

Pesquisa), seu cadastro pessoal: telefone, e-mail e endereço residencial. 

7.2.10. O bolsista não deverá se afastar da Instituição em que desenvolve seu projeto de 

pesquisa sem o conhecimento do orientador e da Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC. 

7.2.11. O estudante bolsista somente terá seu certificado de participação no Programa 

Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica emitido quando: 

a) Tiver o relatório final aprovado pelo Comitê Técnico-Científico Institucional da Área; 

b) Participar na Jornada Científica Institucional como primeiro autor do trabalho e 

apresentador dos resultados da pesquisa. 

7.2.12. Fazer referência à condição de bolsista do CNPq ou da Universidade Estadual do 

Tocantins nas publicações e trabalhos apresentados durante a vigência do ciclo 2021-2022 e 

nas publicações oriundas do referido projeto. 

 

8. EXIGÊNCIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NOS PROGRAMAS 

8.1.  Critérios para participação no processo seletivo 

8.1.1. Considerando-se os demais editais dos programas PIBIC/PIBIT/PIVIC o mesmo 

professor poderá orientar mais de um estudante, respeitando-se o número máximo de 05 

(cinco) orientados por orientador Doutor, no ciclo 2021/2022, sendo 03 (três) bolsistas e 02 

(dois) voluntários, com limite máximo de 02 (duas) bolsas financiadas pelo CNPq por 

orientador doutor. 

8.1.2. O professor orientador Mestre, no ciclo 2021/2022, poderá orientar até 04 (quatro) 

acadêmicos, sendo 02 (dois) bolsistas Tesouro do Estado/UNITINS e 02 (dois) voluntários. 

8.1.3.  O estudante somente poderá participar de uma proposta neste edital. Caso haja mais de 

01 (uma) solicitação em nome do mesmo estudante, todas serão automaticamente 

desclassificadas. 
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8.1.4.  Os orientadores que estiverem em situação irregular junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação não terão os projetos julgados, conforme Art. 17 da Instrução Normativa 

CONSUNI Nº 002/2010, sendo as inscrições vinculadas ao seu nome desclassificadas. A 

listagem de eventuais professores/orientadores irregulares será divulgada juntamente com este 

Edital. 

8.1.5. Ficam impedidos de se inscreverem neste Edital todos os orientadores, bolsistas e 

estudantes voluntários que não cumpriram os deveres dispostos nos termos de compromisso 

(Anexo IX) assinados no ato da implementação de bolsas/projetos de iniciação científica, 

incluindo-se aqueles com pendências junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

8.1.6. Serão desclassificadas propostas para as modalidades de bolsas PIBIC fomentadas pelo 

CNPq que não atenderem a nota mínima de 70 (setenta) pontos na pontuação do currículo dos 

orientadores (NO), estando estes projetos automaticamente aptos a concorrerem apenas às 

bolsas PIBIC fomentadas pelo Tesouro Estadual (PIBIC/Unitins). 

 

8.2.  Requisitos para apresentação do projeto 

8.2.1. Para as pesquisas que envolvam, direta ou indiretamente, seres humanos, torna-se 

necessário o atendimento às Resoluções nº 466/12 e nº 510/16 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), do Ministério da Saúde, e deverá ser anexado à documentação de inscrição, no 

momento de submissão do projeto, o protocolo de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP-Unitins) disponibilizado pela Plataforma Brasil 

(http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf) ou, caso já avaliado e aprovado, o parecer 

consubstanciado de autorização para realização da pesquisa, também disponibilizado na 

Plataforma Brasil. 

8.2.2. Em caso de pesquisa envolvendo animais de experimentação, principalmente se 

provocar dor, estresse, anorexia ou outra forma qualquer de procedimento considerado cruel 

pelas associações protetoras de direitos dos animais, deverá ser anexada documentação de 

inscrição, no momento de submissão do projeto, o comprovante de submissão ao Comitê de 

Ética no Uso de Animais (CEUA-Unitins) ou, caso já avaliado e aprovado, o parecer de 

autorização para realização da pesquisa. As instruções para submissão de projetos para análise 

do CEUA-Unitins estão disponíveis em: 

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

8.2.3. O projeto de pesquisa deverá ser estruturado de forma a proporcionar ao estudante a 

oportunidade de executá-lo ao longo do período de vigência da bolsa, ou seja, no prazo 

máximo de 01 (um) ano. 

8.2.4.  Apresentar aderência a uma ou mais áreas temáticas conforme definido no item 5.2. 

8.2.5.  Para a proposta em que não há necessidade de avaliação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP-Unitins) ou Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA-Unitins), o projeto 

deverá conter, conforme modelo disponibilizado no Anexo II, a seguinte estrutura: 

 Título do Projeto; 

 Modalidade do Projeto; 
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 Área do Conhecimento; 

 Área de Tecnologia Prioritária de inserção do projeto; 

 Setor (sub-área) de Tecnologia Prioritária de inserção do projeto; 

 Introdução; 

 Motivação para a escolha da modalidade de projeto; 

 Caracterização do problema; 

 Justificativa; 

 Objetivo geral; 

 Objetivos específicos; 

 Local de Execução do Projeto; 

 Material e Métodos ou Metodologia; 

 Resultados Esperados e/ou Produtos Esperados; 

 Cronograma de Execução Mensal; 

 Orçamento; 

 Possíveis Riscos; 

 Referências (conforme normas da ABNT - NBR 6023) seguindo orientações dispostas 

no Anexo II – Modelo de Projeto de Pesquisa); 

8.2.6. Para proposta cuja necessidade de avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP-Unitins) ou Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA-Unitins) seja evidenciada, 

o projeto de pesquisa deverá conter, conforme modelo validado junto aos Comitês de Ética e 

Diretoria de Pesquisa, disponibilizado no Anexo III, a seguinte estrutura: 

 Título do Projeto; 

 Modalidade do Projeto; 

 Área do Conhecimento; 

 Àrea e Sub-área de Tecnologia Prioritária; 

 Resumo; 

 Palavras-chave; 

 Desenho da Pesquisa; 

 Introdução; 

 Problema ; 

 Hipóteses ; 

 Justificativa; 

 Objetivos (primário e secundários); 

 Revisão da literatura (Inserir esse item como Anexo); 

 Metodologia: 

- Local e período de realização da pesquisa 

- População participante da pesquisa 

- Garantias éticas aos participantes da pesquisa 
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- Método a ser utilizado 

- Instrumento de coleta de dados 

- Tamanho da amostra 

- Critérios de inclusão 

- Critérios de exclusão 

- Riscos 

- Benefícios 

- Critério de encerramento ou suspensão da pesquisa 

- Metodologia de análise de dados 

 Resultados Esperados e/ou Produtos Esperados; 

 Cronograma de execução; 

 Orçamento financeiro e recursos necessários ; 

 Recursos materiais e financeiros; 

 Referências. 

8.2.7. Os nomes do estudante e do orientador não devem constar no projeto, em nenhuma de 

suas partes. 

8.2.8. O projeto deverá ser formatado conforme as regras abaixo: 

 Formato do Papel: A4; 

 Espaçamento entre linhas: 1,5 cm; 

 Margens superior e esquerda: 3,0 cm; 

 Margens inferior e direita: 2,0 cm; 

 Parágrafo: 1,5 cm; 

 Fonte: Arial 12; 

 Citações de texto: até 3 linhas será incluída no corpo do parágrafo; mais de três linhas, o 

texto deverá ter recuo de 4 cm. 

 Número máximo de páginas: 15 (quinze), excluindo capa, anexos, apêndices e 

referências bibliográficas. 

8.2.9. Projetos elaborados fora das normas descritas nos itens 8.2.1 a 8.2.8 serão 

automaticamente eliminados do certame. 

8.2.10. A responsabilidade pela elaboração do projeto e submissão da proposta é do orientador 

com a colaboração do estudante/candidato. 

 

9. DA ENTREGA DOS RELATÓRIOS 

9.1. O orientador deverá apresentar à Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC os relatórios 

parcial e final, levando em consideração a Lei nº 9.610 de 19/02/98, que trata da Legislação 

sobre Direitos Autorais, publicada no D.O.U. de 20/02/98, com as assinaturas do orientador e 

do estudante, conforme datas estabelecidas. Os relatórios devem seguir a estrutura 

estabelecida pela Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC da Unitins e encontrar-se de acordo 

com o cronograma de execução apresentado no ato da inscrição. 
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9.2. O bolsista que não apresentar o Relatório Parcial no prazo estabelecido terá sua bolsa 

suspensa até a entrega e aprovação do mesmo, conforme disposto no item 10.2.1. 

9.3. Participantes do PIVIC deverão cumprir o disposto no item 9.1 sob pena de ter o projeto 

de pesquisa cancelado sem direito à emissão certificado de participação no Programa. 

9.4. O não envio de Relatório Final implicará na perda do direito de recebimento de 

certificado de participação no programa e no impedimento do estudante e seu 

orientador em concorrerem aos editais de bolsas e voluntários nos ciclos de iniciação 

científica subsequentes, até que a pendência seja sanada. 

9.5. O período para entrega dos relatórios parcial e final seguirá o seguinte cronograma: 

I - Período para a apresentação do relatório parcial 07/03 a 11/03/2022 

II - Período para a apresentação do relatório final  05/09 a 09/09/2022 

9.6. Os relatórios parciais e finais serão submetidos à avaliação do Comitê Técnico 

Científico Institucional da Unitins podendo ser aprovados, aprovados com restrições ou 

reprovados. Em casos de aprovação com restrição ou reprovação é obrigatório que 

estudantes e orientadores realizem as adequações no prazo de até 10 dias úteis. Vencido 

esse prazo, caso os ajustes não sejam realizados, o projeto de pesquisa será suspenso até 

que ocorram as devidas correções. 

 

 

10. DA SUBSTITUIÇÃO DO BOLSISTA, ESTUDANTE VOLUNTÁRIO OU DO 

ORIENTADOR 

10.1. Substituição do bolsista e/ou estudante voluntário 

10.1.1. O orientador poderá solicitar substituição de bolsista e/ou estudante voluntário com 

desempenho insatisfatório, que tenha descumprido a proposta original, interrompido o curso, 

desistido ou ter sido desligado, ou por outra razão devidamente fundamentada. 

10.1.2. O estudante que substituirá o bolsista desvinculado deverá manter o projeto original 

submetido durante a seleção deste Edital, mantendo o cronograma de execução e as atividades 

propostas. 

10.1.3. A substituição do bolsista dar-se-á mediante justificativa do orientador e indicação de 

novo bolsista. Caso não haja indicação de novo bolsista, a bolsa retornará à Coordenadoria do 

PIBIC/PIBITI/PIVIC e será redirecionada de acordo com o descrito no item 10.4.1. 

10.1.4. O estudante, bolsista ou voluntário, desvinculado deverá apresentar relatório ao 

orientador e à Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC com as atividades desenvolvidas até o 

momento de seu desligamento em até 15 dias corridos após o pedido de substituição. Se o 

relatório não for apresentado ou não for aprovado pelo Comitê Institucional, os valores 

recebidos deverão ser devolvidos ao CNPq ou Unitins e o estudante e seu orientador 

ficarão impedidos de bolsas e voluntários nos ciclos de iniciação científica subsequentes 

até que que a pendência seja sanada.  

10.1.5. Será permitida apenas uma substituição de bolsista por projeto, que deverá ocorrer 

durante os seis primeiros meses de vigência da bolsa. A data máxima para a solicitação de 
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substituição à Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC será dia 04 de fevereiro de 2022. 

O orientador deverá formalizar sua solicitação em formulário próprio disponibilizado pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, justificá-la e enviar à Coordenação do 

PIBIC/PIBITI/PIVIC pelo e-mail pibic@unitins.br ou protocolar a solicitação junto à 

secretaria da Diretoria de Pesquisa. 

10.1.6. Poderão ser considerados mais de um pedido de substituição dentro dos seis primeiros 

meses de vigência da bolsa apenas nos casos de licença saúde, licença maternidade ou de 

falecimento. 

10.1.7. Caso a substituição não seja possível nos termos dos itens 10.1.4 e 10.1.5, o projeto 

deverá ser cancelado conforme procedimentos do item 10.3, e a bolsa será redirecionada 

conforme item 10.4. 

10.1.8. Casos omissos serão analisados pelo Comitê Técnico-Científico Institucional. 

 

10.2. Suspensão de bolsas/projetos 

10.2.1. O bolsista que não apresentar o Relatório Parcial no prazo estabelecido terá sua bolsa 

suspensa até a entrega e aprovação do mesmo pelo Comitê Técnico-Científico Institucional. 

Após o restabelecimento não haverá pagamento retroativo de bolsa. 

10.2.2. O estudante voluntário que não apresentar o Relatório Parcial no prazo estabelecido 

terá o projeto de pesquisa cancelado sem direito à emissão certificado de participação no 

Programa.  

 

 

10.3. Cancelamento do projeto/Desligamento do bolsista ou voluntário  

10.3.1.  Deverá ser realizado pela Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC mediante 

solicitação do orientador incluindo justificativa para o cancelamento. 

10.3.2.  O orientador poderá solicitar o desligamento do bolsista ou voluntário com 

desempenho insatisfatório, que tenha descumprido a proposta original, interrompido o curso, 

desistido ou ter sido desligado, ou por outra razão devidamente fundamentada. 

10.3.3.  Os bolsistas e/ou voluntários que tiverem projeto e/ou bolsa cancelados não poderão 

retornar ao programa na mesma vigência. 

10.3.4. O bolsista ou voluntário desligado deverá apresentar relatório ao orientador e à 

Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC em até 15 dias corridos após o pedido de 

cancelamento com as atividades desenvolvidas até o momento de seu desligamento. 

10.3.5. No caso de cancelamento, se o relatório não for apresentado ou não for aprovado pelo 

Comitê Técnico-Científico Institucional, no que se referem aos bolsistas, os valores recebidos 

deverão ser devolvidos ao CNPq ou ao Tesouro do Estado/Unitins, e o estudante bolsista ou 

voluntário e seu orientador ficarão impedidos de concorrer nos editais do ciclo de iniciação 

científica subsequentes, até que a pendência seja sanada e/ou os valores recebidos, devolvidos 

ao CNPq ou ao Tesouro do Estado/Unitins. 
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10.4. Redirecionamento de bolsas 

10.4.1. Quando houver cancelamento de projeto de pesquisa, a bolsa será redirecionada para a 

proposta melhor classificada dentro da mesma categoria, que esteja ativa e sendo 

desenvolvida sem bolsa (PIVIC). Caso não haja projeto voluntário ativo, a bolsa será 

redirecionada para o próximo classificado da mesma categoria nos demais editais de Iniciação 

Científica do ciclo vigente.  

10.4.2. Não há o pagamento retroativo ao bolsista contemplado com bolsa redirecionada. O 

bolsista receberá o pagamento a partir da efetivação de sua indicação junto ao CNPq ou ao 

Tesouro do Estado do Tocantins e assinatura de termo de aceite até o prazo de vigência do 

ciclo 2021/2022. 

 

10.5. Substituição do orientador 

10.5.1. É vedado ao orientador repassar diretamente a outro pesquisador a orientação de seu(s) 

bolsista(s) ou estudante(s) voluntário(s). Em casos de impedimento eventual do orientador 

(exoneração, afastamento para qualificação, dentre outros) a substituição do professor-

orientador deverá ser efetuada com a indicação do orientador substituto, pela coordenação do 

curso ao qual o professor orientador esteja vinculado, por meio de solicitação enviada à 

Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC, via endereço eletrônico (pibic@unitins.br), munida 

de justificativa e comprovativo de produção técnico-científica e profissional do novo 

orientador. A aprovação do orientador substituto indicado deverá ocorrer em reunião do 

Comitê Técnico-Científico Institucional. 

 

 

11. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

11.1. A seleção ocorrerá em duas etapas, sendo a primeira realizada pelo Comitê Interno de 

avaliação formado pelo Comitê Técnico-Científico Institucional da Unitins, e a segunda por 

um Comitê Externo composto por professores e pesquisadores com título de Doutor, de 

diferentes áreas de conhecimento e de outras Universidades e Instituições de Pesquisa do 

Brasil, sendo, preferencialmente, bolsistas em Produtividade do CNPq. 

 

11.2. Avaliação pelo Comitê Técnico-Científico Institucional da Unitins 

11.2.1. Toda a documentação submetida no ato da inscrição será analisada nos termos deste 

Edital. Caso a documentação não atenda aos requisitos do Edital, a proposta não participará 

das demais etapas do processo seletivo, ou seja, será desclassificada. 

11.2.2. O Comitê Técnico-Científico Institucional realizará, inicialmente, análise prévia 

documental e ainda a validação da pontuação e notas indicadas pelos orientadores e 

estudantes, conforme os critérios estabelecidos no Anexo I - Ficha de Avaliação Curricular 

pelo Comitê Interno. 

11.2.3. Serão desclassificadas propostas para as modalidades de bolsas PIBIC fomentadas 

pelo CNPq que não atenderem a nota mínima de 70 (setenta) pontos na pontuação do 

Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 31/05/2021 13:10:52.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 4CDBDCF500CAF1CC



 

 

Página 18 de 22 

currículo (NO) dos orientadores, estando estes projetos automaticamente aptos a concorrerem 

apenas às bolsas PIBIC fomentadas pelo Tesouro Estadual (PIBIC/Unitins). 

11.2.4. À Nota Ponderada do Estudante (NPE) será atribuído o peso de 10% e à Nota 

Ponderada do Orientador (NPO) será atribuído o peso de 60% na composição da Nota Final 

do Projeto (NFP), conforme o demonstrativo informado no Anexo I - Ficha de Avaliação 

Curricular pelo Comitê Interno. 

11.2.5. Será analisada a produção científica e tecnológica do orientador publicada a partir de 

2016 (últimos cinco anos). 

11.2.6. Compete ao Comitê Interno a verificação do projeto quanto à necessidade de 

submissão ao CEUA e CEP e, constatada a necessidade sem que tenha sido juntado o 

protocolo de submissão para avaliação ou parecer de autorização dos respectivos Comitês, 

além da adequação ao modelo de projeto proposto (Anexo II ou Anexo III), a proposta de 

projeto será automaticamente desclassificada. 

 

11.3. Avaliação do Comitê Externo/ Ad hoc 

11.3.1. Após a análise prévia (primeira etapa do processo seletivo), as propostas de projetos 

serão enviadas ao Comitê Externo, que julgará as propostas quanto ao mérito científico 

conforme Anexo I - Ficha de Avaliação de Projetos, atribuindo a Nota Ponderada do Projeto 

de Pesquisa (NPP) com peso de 30% na composição da nota final. 

11.3.2. A pontuação obtida nesta etapa (NPP) será somada às notas obtidas na análise prévia 

do estudante (NPE) e do orientador (NPO) para a classificação final dos projetos (NFP). 

11.3.3. Cada membro do Comitê Externo atribuirá uma nota, e ao final, todas as notas, 

independente de seu valor, serão consideradas. 

11.3.4. Não caberá questionamento quanto ao valor da nota atribuída por um avaliador 

externo. 

11.3.5. O Comitê Externo será formado de acordo com o disposto na Resolução Normativa Nº 

017/2006 do CNPq, e possuirá plena autonomia para avaliar os projetos e atribuir as notas que 

julgarem adequadas. 

 

12. DO QUANTITATIVO E DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

12.1. O quantitativo de bolsas, fomentadas pelo Tesouro do Estado (bolsas institucionais 

UNITINS) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (bolsas 

CNPq), disponíveis para o Programa Institucional de Iniciação Científica da Unitins 

(modalidade PIBIC), totaliza 35 (trinta e cinco) bolsas, sendo: 10 (dez) bolsas CNPq e 25 

(vinte e cinco) bolsas UNITINS. 

12.2. A Unitins não garante a distribuição de bolsas às propostas classificadas neste Edital 

caso não haja repasse financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) diretamente aos bolsistas ou caso não hajam recursos disponibilizados 

pelo Tesouro do Estado do Tocantins à Instituição. 

12.3.  Com o intuito de garantir equidade entre os docentes, a distribuição das bolsas 
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disponibilizadas à Instituição será realizada em rodadas, seguindo a ordem de classificação 

das propostas, baseada na Nota Final do Projeto (NFP) e, ainda, considerando o limite de 

projetos permitidos por orientador, conforme previsto no item 8.1.1. 

12.4. Na primeira rodada de distribuição a proposta com maior NFP será contemplada com a 

primeira bolsa; na sequência a proposta com segunda maior NFP será contemplada com a 

segunda bolsa e assim, sucessivamente, até que todas as bolsas disponíveis sejam distribuídas. 

12.5. Independentemente da origem do recurso (CNPq ou Tesouro do Estado do 

Tocantins/Unitins) que o orientador já tenha sido beneficiado na primeira rodada de 

distribuição, a segunda solicitação de um mesmo orientador será atendida apenas após o 

atendimento de todas as primeiras propostas de orientadores não desclassificados. 

12.6. Bolsas fomentadas pelo CNPq serão priorizadas inicialmente no processo de 

distribuição de bolsas entre os orientadores com título de doutorado e pontuação do currículo 

(NO) igual ou superior a 70 pontos, seguindo as diretrizes da Resolução Normativa Nº 

017/2006 do CNPq e o procedimento de distribuição descrito nos itens 12.3, 12.4, 12.5. 

12.7. Bolsas fomentadas pelo Tesouro do Estado do Tocantins/Unitins poderão ser 

distribuídas entre todo o corpo docente e pesquisadores com titulação de mestrado e 

doutorado adotando-se o procedimento de distribuição descrito nos itens 12.3, 12.4 e 12.5. 

12.8.  Fica a critério da Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC a realocação de propostas 

aprovadas entre as origens de fomento (CNPq ou Tesouro Estadual/Unitins), de acordo com a 

Nota Final do Projeto (NFP), visando garantir o preenchimento de bolsas disponíveis ao 

Programa e respeitando as diretrizes da Resolução RN 017/2006 do CNPq. 

12.9. É facultado à Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC a realocação de propostas 

aprovadas entre as modalidades de bolsas (PIBIC para PIBITI, ou vice-versa) mediante 

parecer de avaliação e aprovação emitido pelo CTCI e/ou do Núcleo de Inovação Tecnológica 

(NIT), além de adequação metodológica da proposta submetida pelo proponente. Neste caso, 

serão respeitadas as diretrizes da Resolução RN 017/2006 do CNPq, a classificação dos 

projetos quanto à NFP e o item 8.1 - Critérios para participação no processo seletivo.  

 

13. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE NA PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS 

13.1. As propostas serão ordenadas de acordo com a NFP, sendo composta pelo somatório da 

nota obtida pelo orientador (60% da nota global), nota do projeto (30% da nota global) e nota 

do estudante (10% da nota global), conforme orientações dispostas no Anexo I. 

13.2. Para efeito de desempate na pontuação final dos projetos, serão considerados, nesta 

ordem, os seguintes critérios: 

a) Maior pontuação do Currículo Lattes do orientador e, persistindo o empate; 

b) Maior coeficiente de rendimento no histórico do estudante e, persistindo o empate; 

c) Menor número de reprovações do estudante. 

 

14. DOS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA MODALIDADE DE 

VOLUNTARIADO (PIVIC) 
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14.1. O interessado em concorrer diretamente à modalidade PIVIC poderá se candidatar 

nessa modalidade no ato da inscrição ao processo seletivo estando, neste caso, abdicando da 

possibilidade de receber, a qualquer período da vigência do ciclo 2021/2022, bolsas 

redirecionadas ou remanescentes da Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC da Unitins. 

14.2. Todas as propostas submetidas a este Edital, sendo classificadas e não contempladas 

com bolsa, poderão ser executadas na modalidade de voluntariado mediante envio de 

declaração de concordância para a mudança de modalidade (Anexo VIII) A data limite para 

envio da declaração fica estabelecida para 24 de agosto de 2021. 

14.3. As propostas de projetos de pesquisa na modalidade de voluntariado seguirão os 

mesmos procedimentos e condições de inscrição; cronogramas; requisitos, 

compromissos e direitos do orientador e do estudante; exigências e prazos para 

relatórios, além de seguirem as mesmas etapas do processo de seleção deste Edital. 

14.4. A ordem de classificação das propostas até o final do ciclo será respeitada a fim de 

garantir ao projeto a possibilidade de implementação de bolsa ao estudante em caso do 

surgimento de novas bolsas ou redirecionamento de bolsas (item 10.4). Excetua-se, neste 

item, as propostas de projetos submetidas diretamente a modalidade PIVIC. 

14.5. Poderão concorrer diretamente ao Programa Institucional Voluntário de Iniciação 

Científica (PIVIC) os estudantes impossibilitados de receberem bolsa de auxílio, conforme 

orientações dispostas no item 7.1 deste Edital. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1.  Considerando o momento atual de enfrentamento à Pandemia do novo 

coronavírus Covid-19, em substituição às assinaturas do acadêmico, será aceito envio da 

documentação via e-mail pessoal do acadêmico, para o endereço eletrônico 

pibic@unitins.br como ciência e concordância pertinente a todas as informações contidas 

em cada documento necessário à submissão da proposta. 

15.2.   O  acadêmico deverá preencher todos os documentos exigidos e enviar para o endereço 

eletrônico pibic@unitins.br, copiando o orientador no e-mail, respeitando o cronograma 

deste Edital (itens 3 e 16) e mantendo a estrutura do texto igual aos modelos definidos nos 

Anexos IV, V (ou VI), VIII (para a modalidade PIVIC) e IX.  

15.3. A concordância por parte do orientador será constatada por meio do envio, via 

plataforma SIPP de todos os termos (anexos) assinados via Sistema de Gestão de Documentos 

(SGD). 

15.4. As propostas aprovadas, cuja necessidade da avaliação do Comitê de Ética de Pessoas 

(CEP) ou da Comissão de Ética na Utilização de Animais (CEUA) sejam evidenciadas, 

deverão enviar para o endereço eletrônico pibic@unitins.br, o Parecer Consubstanciado do 

CEP ou CEUA, aprovados, até a data de 24 de agosto de 2021. A não apresentação do 

referido documento, até a data estipulada, implica na desclassificação do projeto por parte da 

Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC. 

15.5. Os relatórios parciais e finais do ciclo 2021/2022 deverão ser apresentados de acordo 
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com as normas e modelos disponibilizados pela Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC da 

Unitins. 

15.6. Em nenhum momento do processo seletivo, incluindo os períodos de reconsiderações, 

poderão ser anexados novos documentos comprobatórios à solicitação. 

15.7. Haverá desclassificação de propostas, a qualquer tempo, sempre que for constatada 

restrição à participação do candidato ou de seu orientador de acordo com este Edital. 

15.8. O orientador e estudante não receberão certificado de orientação e participação no 

programa quando deixarem de cumprir as obrigações referenciadas nesse Edital e em demais 

Regulamentos da Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC. 

15.9. Para qualquer esclarecimento relativo a este Edital, os (as) interessados (as) deverão 

procurar a Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC, que orientará quanto aos procedimentos 

relacionados ao processo de seleção. 

15.10. Os resultados do processo seletivo do Edital estarão disponíveis na Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, Coordenadoria do PIBIC/PIBITI/PIVIC, no município de Palmas, 

Estado do Tocantins e/ou na aba de Concursos e Seleções/Editais de Pesquisas da página da 

Unitins na internet (https://www.unitins.br/Concursos/Publico), a partir da data estabelecida 

no item 3 deste Edital (cronograma do processo de seleção) e no Diário Oficial do Estado. 

15.11. Os casos omissos referentes à este Edital serão analisados e decididos pelo Comitê 

Técnico-Científico Institucional da Unitins. 

15.12. O CNPq ou a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação poderão cancelar ou 

suspender a bolsa a qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento das normas, 

deveres e requisitos deste edital ou normas estabelecidas na RN 017/2006 do CNPq. 

15.13. Eventuais bolsas das modalidades PIBIC incorporadas ao programa de Iniciação 

Científica e Tecnológica da Unitins oriundas do CNPq serão remanejadas para 

professores/pesquisadores com título de Doutor, de acordo com a Resolução Normativa Nº 

017/2006, do CNPq, seguindo também ordem de classificação após divulgação do resultado 

final. 

15.14. Para bolsistas do PIBIC/CNPq todo conteúdo proveniente de resultados de projetos 

selecionados nesta Edital, publicado ou postado em vídeos, fotos e ou atividades, nos sites e 

nos perfis nas plataformas de redes sociais, tais quais Instagram, Facebook, Twitter e 

Youtube, deverá registrar como marcador a hashtag #AquitemCNPq, #AquitemMCTIC, além 

de fazer referência ao CNPq e ao MCTIC citando: @CNPq e @MCTIC. Da mesma forma, 

todo conteúdo publicado à imprensa ou produzido no formato de peças de divulgação, tais 

como banners, faixas e cartazes deverão, obrigatoriamente, conter as marcas do CNPq e do 

MCTIC. 

15.15. Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital podem ser obtidos pelo 

endereço eletrônico pibic@unitins.br ou pelos telefones (63) 3218-2932 ou (63) 3218-4949 

entre as 8h e 14h (horário de Brasília), em dias úteis. O horário de atendimento não será 

aceito como justificativa para envio posterior à data limite. 
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16. CRONOGRAMA GERAL - Edital N°001/2021 

ETAPAS Período/Data 

Período para execução do projeto 01/09/2021 a 31/08/2022 

Divulgação do resultado final de propostas selecionadas  16/08/2021 

Data limite para entrega de documentos para implementação da 

bolsa (item 4.2.2)  
24/08/2021 

Data limite para envio do parecer de autorização para realização da 

pesquisa emitido pelo CEP ou CEUA (itens 8.2.1 e 8.2.2)  
24/08/2021 

Data limite para solicitação de substituição do bolsista (item 10.1) 04/02/2022 

Data limite para solicitação de desligamento do bolsista (item 10.3)  04/02/2022 

Data limite para envio de Relatório Parcial (item 9)  07/03 a 11/03/2022 

Data limite para envio de Relatório Final (item 9) 05/09 a 09/09/2022 

Mês de realização da Jornada de Iniciação Científica da Unitins 

para apresentação dos resultados da pesquisa realizada 
Outubro/2022 

 

 

 

Palmas, 29 de maio de 2021. 

 

 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor  

Ato nº 17-NM 
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