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CHAMADA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO (PIBIC-EM) CICLO 2022-2023 PARA 

INCLUSÃO DE BOLSISTAS PIBIC-EM NAS ATIVIDADES DE PESQUISA DE 

PROPOSTAS DE PROJETOS PRÉ-SELECIONADAS NOS EDITAIS DO PIBIC 

(001/2022 e 006/2022) (CICLO 2022-2023) 

 

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

Pesquisa e Pós-Graduação, torna público a Chamada do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio da Universidade Estadual do 

Tocantins – PIBIC-EM (Ciclo 2022-2023) para seleção de candidatos aos Programas 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio (PIBIC-EM/CNPq). 

O Programa Institucional segue normas estabelecidas pela Resolução Normativa 

017/2006 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq); Portaria nº 5.109 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); 

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 NO ENSINO MÉDIO (PIBIC-EM)  

1.1. Despertar vocação científica e incentivar jovens talentos provenientes do Ensino 

Médio de Escolas Públicas, mediante sua participação em atividades de pesquisa 

científica ou tecnológica, envolvendo-os com os desafios atuais da ciência e com a 

metodologia do trabalho científico, sob a orientação de professores e pesquisadores 

desta Universidade. 

1.2. Oferecer a esses estudantes a oportunidade de desenvolver senso crítico, 

compreender a dinâmica da construção e transmissão do conhecimento. 

1.3. Oferecer aos docentes, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação da 

Unitins a oportunidade de interagir de uma maneira única e direta com o ensino de nível 

médio, possibilitando praticar diferentes maneiras de transmissão do conhecimento aos 

alunos de ensino médio. 

1.4. Possibilitar contato dos alunos de ensino médio com a vida acadêmica e os 

profissionais que permeiam o ambiente universitário. 

 

2. DOS OBJETIVOS DESTA CHAMADA 

2.1. Selecionar três (3) propostas de projetos classificados nos Editais 001/2022 e 

006/2022 da modalidade do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) para terem incluídos acadêmicos do Ensino Médio em suas atividades, que 

executarão plano de trabalho dentro da proposta pré-selecionada como bolsistas da 

modalidade do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino 

Médio (PIBIC- EM), fomentados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
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Científico e Tecnológico (CNPq). As bolsas serão concedidas por um período de 12 

(doze) meses, até 31 de agosto de 2023. 

 

3. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

ETAPAS Período/Data 

Lançamento do Edital 04/11/2022 

Período para esclarecimentos ao Edital 04/11 a 05/11/2022 

Período para a apresentação das propostas 06/11 a 11/11/2022 

Período de pré-análise das propostas pelo Comitê Interno 12/11 a 16/11/2022 

Período de análise das propostas pelo Comitê Externo 17/11 a 22/11/2022 

Divulgação preliminar das propostas classificadas 24/11/2022 

Período para apresentação dos questionamentos/recursos 24/11 a 25/11/2022 

Período para análises dos questionamentos/recursos 26/11 a 27/11/2022 

Divulgação do resultado final 28/11/2022 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DAS PROPOSTAS 

4.1. Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios e a ausência de 

qualquer um deles ensejará o indeferimento da proposta: 

4.1.1. Ter a proposta de projeto classificada nos Editais 001/2022 e 006/2022.  

4.1.2. Ter sido pré-selecionada pelo Comitê Técnico Científico Institucional (CTCI) da 

Unitins por Nota Final Ponderada (NFP). 

4.1.3. Ter como orientador um professor doutor. 

4.1.4. Estar sujeito aos termos previstos no Edital 003/2022 referente ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio (PIBIC-EM). 

4.1.5. Cada orientador poderá apresentar até dois planos de trabalhos, diferenciando-os 

nos tópicos relacionados aos títulos, objetivos e produtos finais. 

4.1.6. Considerando-se os demais editais e programas (PIBIC/PIBIC-

Af/PIBITI/PIVIC), o número máximo de estudantes por orientador doutor no ciclo 

2022/2023 será de 05 (cinco) orientados, sendo 03 (três) bolsistas e 02 (dois) 

voluntários. 

 

5. DA SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE ADERÊNCIA A ESTA CHAMADA 

5.1. A aderência a esta chamada deverá ser feita através do encaminhamento do Plano 

de Trabalho (Anexo I), a ser executado por um aluno de Ensino Médio da Escola 

Estadual Maria dos Reis Alves Barros (Palmas-TO), para o e-mail da Diretoria de 

Fomento à Iniciação Científica (pibic@unitins.br) até às 23h59 do dia 11 de 

novembro de 2022. 

 

6. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS A ESTA CHAMADA 

6.1. Serão selecionados três (3) planos de trabalho com maior pontuação (NFP) dentre 

as propostas submetidas a esta Chamada, que obedeçam aos critérios de elegibilidade 

(item 4), bem como o cronograma de envio do Plano de Trabalho. 
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7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. As propostas que aderirem à esta Chamada passam a estar automaticamente 

submetidas aos termos previstos no Edital 003/2022 - Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica no Ensino Médio da Universidade Estadual do Tocantins – 

PIBIC-EM (Ciclo 2022-2023). 

7.2. Os casos omissos serão analisados e decididos pelo Comitê Técnico-Científico 

Institucional da Unitins. 

7.3. 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. 

7.4. Eventuais bolsas das modalidades PIBIC-EM incorporadas ao Programa de 

Iniciação Científica da Unitins oriundas do CNPq serão remanejadas para 

professores/pesquisadores com título de Doutor (a), de acordo com a Resolução 

Normativa Nº 017/2006, do CNPq, seguindo também ordem de classificação após 

divulgação do resultado final desta chamada. 

7.5. Para bolsistas do PIBIC-EM/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, #AquitemMCTI, além de fazer referência ao CNPq e ao MCTI 

citando: @CNPq e @MCTI. 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 MCTI. 

7.6. Esclarecimentos e informações adicionais acerca desta Chamada 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. 

 

Palmas, 04 de novembro de 2022. 

 

Assinatura eletrônica 

ANA FLÁVIA GOUVEIA DE FARIA  
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

   PORTARIA/UNITINS/Nº022/2019/GABREITOR 

 

Assinatura eletrônica 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor  

Ato nº 820 - NM 
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE FOMENTO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO 

 

MODALIDADE PIBIC-EM 

 

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 6.3 do Edital 003/2022. 

 

SETOR (SUB-ÁREA) DE TECNOLOGIA PRIORITÁRIA 

Indicar conforme item 6.3 do Edital 003/2022. 

 

10.3 Os nomes do estudante e do orientador 

não devem constar no projeto, em nenhuma de 

suas partes.  

 

 

 

 

 

PALMAS – TO 

NOVEMBRO / 2022  
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1. JUSTIFICATIVA (máximo de 1 página)  

A redação do plano de trabalho do estudante deve ser um recorte a partir do 

projeto do professor.  

O principal foco deve ser dado para a coerência da proposta do trabalho do 

estudante em relação ao projeto de pesquisa do professor. O texto deve indicar claramente o 

escopo deste Plano de Trabalho no contexto do Projeto de Pesquisa do professor orientador, 

apresentando o objeto de estudo específico do bolsista. 

No plano de trabalho deverá conter a referência bibliográfica direcionada para seu 

trabalho.   

 

2. OBJETIVO (máximo de 1 página)  

Os objetivos aqui retratados deverão ser o(s) objetivo(s) específico(s) e deve(m) 

ser claro(s), sucinto(s) e direto(s). Deve evidenciar qual a pergunta ou questionamento para 

o qual se busca uma resposta por meio desta pesquisa.  

3. METODOLOGIA 

Deve-se retratar a metodologia a empregada no trabalho, elucidando as técnicas 

que serão utilizadas e a forma como os resultados deverão ser analisados. O texto deve 

demonstrar claramente como os resultados do plano de trabalho deverão ser alcançados: 

através de entrevistas? Revisão bibliográfica?  

 

3.PLANO DE ATIVIDADES DO ALUNO (máximo de 2 páginas)  

É necessário detalhar, de forma lógica e linear, todas as etapas da pesquisa, 

primando para aquelas que nortearam os relatórios parcial e final, a exemplo da Revisão da 

Literatura, Materiais e Métodos, e os Resultados esperados em cada uma delas, bem como a 

forma de análise desses resultados obtidos, que irão guiar a discussão da pesquisa. 

Aqui também, deverão ser apresentados as tarefas do estudante, a sistemática de 

acompanhamento dos trabalhos durante a vigência da bolsa, que será o período de 12 

meses. 

 

Documento foi assinado digitalmente por DARLENE TEIXEIRA CASTRO em 04/11/2022 13:19:11.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: F7821726012447DF



 PIBIC – Plano de Trabalho do Aluno 2 

 

  

4.CRONOGRAMA (máximo de 1 página)  

É a apresentação, por meio de tabela, da distribuição das várias etapas do Plano de 

Trabalho ao longo do período previsto para sua execução, a exemplo: 

 

Atividades 2022 2023  

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

Revisão de literatura  X X X X X        

Aprovação do 

CEP/CEUA 
x             

Coleta de dados    X X         

Relatório Parcial     X         

Análise e discussão  

dos resultados 

      X X X X    

Relatório Final           X X  

Jornada de I.C.             X 

 

 

5. REFERÊNCIAS 

As referências bibliográficas devem seguir as diretrizes da ABNT (NBR 6023). 
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