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EDITAL DO PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

UNITINS 2011/2012 
Seleção de bolsistas para o Programa de Iniciação Científica da UNITINS 

 

 

1 – OBJETIVO 
 

A Reitora da Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS, no uso de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVE: 

Divulgar a toda comunidade universitária da UNITINS e às Instituições de Ensino 
Superior parceiras da mesma, localizadas no Estado do Tocantins, o Edital do 
PIBIC/UNITINS/CNPq de 2011, visando à seleção de candidatos às bolsas do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/UNITINS/CNPq para o 
período de 01 de agosto de 2011 a 31 de julho de 2012. 

Os professores e alunos interessados deverão submeter as solicitações, 
conforme estabelecido de forma detalhada neste Edital. 
 
 

2 – CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

ETAPAS Período/Data 

I -   Período para a apresentação das solicitações 29 de junho a 04 de julho de 

2011 

II -  Período de pré-análise das solicitações pelo Comitê Interno 05 a 06 de julho de 2011 

III-  Período de análise das solicitações pelo Comitê Externo 07 a 08 de julho de 2011 

IV - Divulgação das solicitações classificadas 8 de julho de 2011 

 
2.1 – Da inscrição 

 
2.1.1 – Período 
 

As inscrições serão realizadas no período de 29 de junho a 04 de julho de 2011, 
na Pró-Reitoria de Pesquisa (PPes)/Diretoria de Pesquisa/Coordenação do 
PIBIC/UNITINS - Reitoria (Quadra 108 Sul - Antiga ARSE13), Palmas-TO, no horário: 
8:00 às 12:00 h e das 14:00 às 18:00 h. 
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2.1.2 – Das condições 
 

Na efetivação das inscrições observar-se-á o que se segue: 
 

a) Todas as propostas de inscrição para o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC) devem ser entregues no local de inscrição em 01 
(uma) via impressa, com as páginas enumeradas seqüencialmente (não 
encadernar); 

b) Serão aceitas inscrições de alunos, regularmente matriculados em cursos de 
graduação da UNITINS, ou das Instituições de Ensino Superior do Estado do 
Tocantins, preferencialmente localizadas em Palmas, as quais deverão 
estabelecer parceria com a UNITINS, para a aprovação da solicitação da bolsa; 

c)  Documentos necessários e obrigatórios para inscrição: 
1. Ficha de inscrição, em versão impressa, com todos os campos preenchidos 

e assinada. Disponível na pagina da UNITINS na internet (www.unitins.br) e 
na Coordenação do PIBIC/PPes/UNITINS, Palmas -TO; 

2. Currículo Lattes/CNPq do orientador, modelo completo, segundo as normas 
da ABNT;  

3. Currículo Lattes/CNPq do aluno, modelo completo, segundo as normas da 
ABNT, e devidamente comprovado;  

4. Comprovante do cadastro do grupo de pesquisa no Diretório de Grupos de 
Pesquisa do CNPq, bem como o comprovante do cadastro do professor-
orientador e do aluno nesse grupo; 

5. Cópia do CPF do aluno (não serão aceitos CPF dos pais e/ou 
responsáveis); 

6. Cópia da Carteira de Identidade (RG) do aluno; 
7. Histórico Escolar do aluno, no curso de graduação em andamento, 

atualizado e homologado pela Secretaria Acadêmica;  
8. Espelho do projeto de pesquisa do orientador, conforme o modelo do anexo 

I, disponível na pagina da UNITINS na internet (www.unitins.br) e na 
Coordenação do PIBIC/PPes/UNITINS, Palmas –TO, devidamente assinado 
pelo coordenador do projeto e pelo orientador;  

9. Sub-projeto de pesquisa do aluno, que deverá estar inserido dentro do 
projeto de pesquisa apresentado; 

10. No caso de renovação, incluir: carta do orientador explicitando os avanços 
obtidos pelo bolsista e um Relatório Parcial das atividades desenvolvidas 
até o momento. Para caracterizar-se como renovação, a solicitação deverá 
demonstrar continuidade ao projeto de pesquisa com o mesmo orientador e 
aluno bolsista; 

11. Declaração do bolsista com firma reconhecida afirmando não possuir 
vínculo empregatício de qualquer natureza, inclusive rendimentos 
provenientes de estágio remunerado durante a vigência da bolsa. 

d) É vetada a inscrição fora do período determinado; 

http://www.unitins.br/
http://www.unitins.br/
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e) Não serão aceitas inscrições via fax, correio e/ou via correio eletrônico; 
f) A falta de qualquer um dos documentos acima relacionados implicará na 

eliminação imediata do candidato, independente do conteúdo do projeto de 
pesquisa; 

g) Toda a documentação, exceto a ficha de inscrição, deverá ser colocada dentro de 
um envelope lacrado, devendo conter as seguintes informações na parte 
externa: Título do Projeto e do Sub-Projeto, Nome do Orientador e do Aluno, 

Área do Conhecimento, Instituição e Campus (quando for o caso), a qual o aluno 
pertence, e Curso. 

 
 

3 – EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

 
a) Ficam impedidos de se inscrever para a seleção no PIBIC/UNITINS, pelo período 

de dois anos consecutivos, todos os orientadores e ex-bolsistas que não 
cumpriram com todos os deveres dispostos nos termos de compromisso 
assinados no ato da inscrição. Incluindo-se por igual período de tempo a 
participação no PIBIC/UNITINS/CNPq. 

b) À Pró-Reitoria de Pesquisa – PPes é facultada a decisão de solicitar aos bolsistas 
que não cumprirem os compromissos firmados no Termo de Concessão e as 
obrigações à semelhança das normas dispostas na RN 017/2006 do CNPq, a 
devolução dos valores atualizados referentes às mensalidades recebidas. 

c) Os orientadores anteriormente relacionados (página 2 deste edital) poderão 
submeter à apreciação da Coordenação do PIBIC/PPes/UNITINS tantas quantas 
solicitações lhe interessarem, porém, poderão orientar até 02 (dois) estudantes, 
em caso de orientadores M.Sc., e até 03 (três) estudantes, em caso de 
orientadores D.Sc. 

d) Caso o orientador apresente mais de 01 (uma) solicitação em nome de um mesmo 
estudante/bolsista, todas serão automaticamente desclassificadas. 

 

3.1  – Requisitos para o projeto de pesquisa:

 
3.1.1 Os projetos selecionados deverão ser institucionalizados junto à PPes/Unitins, 

antes da efetivação das inscrições, que se encerrarão no dia 10 de junho de 
2011 às 18:00 h. 

3.1.2 No caso de pesquisa que envolva experimentação com seres humanos, o projeto 
deve conter uma seção onde se explicite como serão contemplados seus 
aspectos éticos, devendo ser anexado o parecer da Comissão de Ética em 
Pesquisas com Pessoas. 
Em caso de pesquisa envolvendo animais de experimentação, principalmente se 
envolver dor, estresse, anorexia, ou outra forma qualquer de procedimento 
considerada cruel pelas associações protetoras de direitos dos animais, deve 
ainda conter o parecer da Comissão de Ética em Experimentação Animal, 
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organizado conforme legislação do Colégio Brasileiro em Experimentação Animal 
(COBEA). 
O não cumprimento desta clausula, também é objeto de desclassificação 
automática do projeto e sub-projetos a ele vinculados; 

3.1.3 O sub-projeto de pesquisa deve ser estruturado de forma a proporcionar ao 
estudante a oportunidade de executá-lo ao longo do período de vigência da 
bolsa; 

3.1.4 Cada sub-projeto de pesquisa deverá conter: 

 Título do Projeto; 

 Introdução; 

 Justificativa; 

 Objetivos; 

 Metodologia; 

 Cronograma de Execução Mensal; 

 Orçamento Simplificado (em caso de utilização de recursos institucionais e,ou 
externos para a execução do projeto); e 

 Referências (conforme normas da ABNT). 
A responsabilidade pela elaboração do sub-projeto é do aluno/candidato sob a 

supervisão do seu orientador, devendo o aluno preparar-se para discuti-lo e analisar 
seus resultados; 
3.1.5 O orientador é responsável pela submissão do sub-projeto de pesquisa 

detalhado, e único para cada bolsista que deve ser elaborado conforme se 
estabelece: 

 Papel: A4; 

 Espaçamento entre linhas: 1,5 cm; 

 Margens superior e inferior: 2,5 cm; 

 Margens direita e esquerda: 3,0 cm; 

 Parágrafo: 1,5 cm; 

 Fonte: Times New Roman 12; 

 Número máximo de páginas: 8; 

 Número mínimo de páginas: 5; 

 Título: centralizado em Caixa alta, fonte 14 Times New Roman; 

 Nome dos autores: Times New Roman 12 centralizado; e 

 Referências: segundo normas da ABNT 2002. 
 Projetos elaborados fora das normas descritas acima serão automaticamente 
eliminados do certame. 
3.1.6 A caracterização básica do sub-projeto de pesquisa é feita pelo seu título, para 

efeito de cadastro na Diretoria de Pesquisa Institucional/PPes. Projetos com 
títulos diferentes serão considerados como de conteúdos diferentes. 

3.1.7 Para cadastro dos projetos de pesquisa, na Diretoria de Pesquisa 
Institucional/PPes, deverá ser obedecida a estrutura que consta no roteiro para 
formulação de propostas de projeto de pesquisa estabelecido pela 
PPes/UNITINS. 
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 3.2 Requisitos e compromissos do orientador: 

 
3.2.1 Possuir titulação mínima de M.Sc. e,ou D.Sc.(título obtido em curso regularmente 

reconhecido pelo Ministério da Educação ou convalidado); 
3.2.2 É permitida a participação de doutorandos como orientadores, desde que este 

tenha o título de mestre e não se enquadre no item acima; 
3.2.3 Ter produção científica, tecnológica ou artístico-cultural nos últimos 05 anos, 

divulgada nos veículos de comunicação da área; 
3.2.4 Estar cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa/CNPq até o último dia de 

inscrição; 
3.2.5 Ser professor ou professor/pesquisador em regime de trabalho de no mínimo 30 

horas na Instituição, com título de Doutor ou de Mestre; 
3.2.6 O orientador, ao assinar a ficha de inscrição, compromete-se a orientar o aluno 

em todas as fases do trabalho científico, e acompanhá-lo na confecção dos 
relatórios parcial e final, em datas e condições a serem definidas pela 
Coordenação do PIBIC/PPes/UNITINS, bem como acompanhar a apresentação 
dos resultados nas Jornadas de Iniciação Científica a serem organizadas pela 
UNITINS. 

 

3.3  Requisitos e compromissos do bolsista:

 
3.3.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação. 
3.3.2 Não ter vínculo empregatício durante a vigência da bolsa (de acordo com o item 

7.2 da resolução normativa do CNPq 017/2006 de 06/07/2006) e dedicar-se 
integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa. 

3.3.3 Não estar cursando os dois últimos semestres letivos do curso no momento da 
inscrição junto ao PIBIC/PPes/UNITINS. 

3.3.4 Apresentar no seminário anual sua produção científica, sob a forma de pôsteres, 
resumos e/ou painéis. 

3.3.5 Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de 
bolsista do PIBIC/UNITINS/CNPq. 

3.3.6 Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação 
desta com bolsas de outros Programas do CNPq ou bolsas de outras 
instituições. 

3.3.7 Não se afastar da Instituição em que desenvolve seu projeto de pesquisa, sem o 
conhecimento do orientador. 

3.3.9 Apresentar à Coordenação do PIBIC/PPes/UNITINS os relatórios de atividades 
(Relatórios Parcial e Final), até a data estabelecida, com a devida ciência 
(assinatura) do orientador e do aluno, seguindo o projeto apresentado no 
processo seletivo. O relatório deverá obedecer obrigatoriamente a estrutura 
estabelecida pela coordenação do PIBIC/PPes/UNITINS. 
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3.3.10 Devolver ao CNPq ou à UNITINS, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) 
recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos, estabelecidos 
acima, não sejam cumpridos. 

3.3.11 Em caso de dúvida o interessado deve procurar a coordenação do PIBIC na Pró-
Reitoria de Pesquisa (PPes)/Diretoria de Pesquisa Institucional/Coordenação do 
PIBIC/UNITINS - Reitoria (Quadra 108 Sul - Antiga ARSE13), Palmas-TO, 
telefone 3218-2932/2983. 

 
 

4 – ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
a) A seleção será realizada em duas etapas, sendo que a primeira realizada pela 

Coordenação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 
UNITINS e o Comitê Técnico-Científico/PPes/UNITINS/Comitê-Interno, e a 
segunda por um Comitê Externo. 

 

4.1 Avaliação da Coordenação do PIBIC/UNITINS e do Comitê Técnico 

 Científico/PPes/UNITINS

 
a) A Coordenação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 

UNITINS e o Comitê Técnico-Científico/PPes/UNITINS realizarão inicialmente uma 
pré-análise e julgamento das solicitações, os quais terão como base as 
documentações exigidas, formatação dos projetos, relevância dos projetos e o 
desempenho acadêmico do estudante/candidato, seguindo os critérios de 
avaliação do histórico escolar e o currículo do aluno. 

b) Toda a documentação será analisada nos termos deste Edital. Caso a solicitação 
não atenda aos requisitos do Edital, o candidato não participará das demais 
etapas do processo seletivo, ou seja, será desclassificado. 

 

4.2  Avaliação do Comitê Externo

 
a) Após a pré-análise (primeira etapa do processo seletivo), os processos serão 

enviados ao Comitê Externo que julgará as solicitações quanto ao mérito 
científico, cuja pontuação será somada à nota obtida na pré-análise para a 
classificação final dos projetos. 

 
 

 5 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
5.1 Artigos publicados na integra ou resumos expandidos substituem o relatório final 

do PIBIC 2011/2012. 
5.2 Em nenhum momento do processo seletivo, incluindo os períodos de 

reconsiderações, poderão ser anexados documentos comprobatórios à solicitação. 
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5.3 Haverá desclassificação de solicitações, a qualquer tempo, sempre que for 
constatada restrição à participação do candidato ou de seu orientador. 

5.4 A bolsa de Iniciação Científica terá o valor mensal de R$ 360,00 (trezentos e 
sessenta reais) a ser custeada em conjunto pelo CNPq e pela Fundação 
Universidade do Tocantins – UNITINS e será depositada em conta corrente dos 
estudantes selecionados, agência do Banco do Brasil, conforme critérios 
estabelecidos pelo CNPq e disponíveis no site: http://www.cnpq.br 

5.5 A bolsa concedida não implica em vínculo empregatício com a Fundação 
Universidade do Tocantins/UNITINS e,ou CNPq. 

5.6 Para qualquer esclarecimento, relativo a este Edital, os interessados deverão 
procurar a PPes, a qual cabe conduzir todo o processo de seleção. 

5.7 Os resultados serão publicados na Pró-Reitoria de Pesquisa – PPes, Coordenação 
do PIBIC, Palmas –TO e na página da UNITINS na internet (http://www.unitins.br). 

5.8 Os casos omissos serão analisados e decididos pela Coordenação do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UNITINS e o Comitê Técnico-
Científico/PPes/UNITINS. 

 
 

Palmas – TO, 31 de maio de 2011. 
 
 
 
 
 
 

MAURO LÚCIO TORRES CORRÊA 
Coordenador PIBIC/UNITINS 

Portaria GRE Nº 066/2010 
 
 
 
 
 

JOSEANO CARVALHO DOURADO 
Pró-Reitor de Pesquisa 

Portaria GRE Nº 589/2010 
 
 
 
 
 

JOABER DIVINO MACEDO 
Reitor UNITINS 
Ato Nº 62 - NM 

 

http://www.cnpq.br/
http://www.unitins.br/

