
 

 

EDITAL 2019 
 

PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS PROPOSTOS AO NÚCLEO DO PROGRAMA 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

1. Preâmbulo 

1.1. O Diretor Geral, no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as 

normas do processo seletivo para o preenchimento de vagas do PIC em conformidade 

com as exigências do regulamento do Núcleo de Iniciação Científica. 

1.2. Este edital foi aprovado pelo Coneice da Facesa em reunião ordinária. 

1.3. Informações sobre os projetos do PIC podem ser obtidas  na  Coordenação  do  Núcleo 

de Iniciação Científica, ou na página eletrônica: http://www.senaaires.com.br. 

 
2. Dos objetivos 

2.1. Despertar a vocação científica mediante a participação de estudantes de graduação 

em projetos de iniciação científica de docentes e tutores do quadro da instituição, 

de acordo com sua titulação; 

2.2. Estimular docentes e tutores a engajar estudantes de graduação em atividades de 

iniciação científica, integrando-os em grupos de pesquisa, e alavancando a produção 

científica e bibliográfica. 

 
3. Das linhas de pesquisa e do número de vagas 

3.1. A FACESA realizará o Processo Seletivo de ingresso ao Programa de Iniciação 

Científica – PIC - para o preenchimento de vagas nas linhas de pesquisa na área de 

concentração Ciências da Saúde. Em qualquer uma das linhas abaixo relacionadas é 

permitido pesquisa de campo/experimental ou estudos teóricos: 
 
 

1. Área de Concentração: Trabalho, Gestão e Cuidado em Saúde 
Área do Conhecimento- Ciências da Saúde 

 
Número de vagas 

Linhas de pesquisa  

1.1: Ações em Saúde do Trabalhador 2 

1.2: Cuidados em Saúde na atenção primária e hospitalar  3 

1.3: Gerenciamento e empreendedorismo em saúde 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Área de Concentração-  Educação e Tecnologias de Ensino  
Área do Conhecimento- Ciências Humanas 

 

Linhas de pesquisa Número de 
vagas 

2.1: Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino superior 2 

2.2: Metodologias Educativas aplicadas à inclusão social  1 

2.3: Práticas inovadoras em contabilidade e administração 1 
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4. Do Público Alvo e dos Requisitos 

4.1. Estudante de Graduação da Facesa que atenda aos seguintes requisitos: 

4.1.1. ser selecionado/a e indicado/a pelo/a orientador/a para desenvolver plano de 

trabalho em projeto de iniciação científica submetido ao Núcleo de Iniciação 

Científica da Facesa; 

4.1.2. estar devidamente matriculado/a em disciplinas de curso de graduação, nos 

semestres correspondentes ao período de vigência do Edital; 

4.1.3. apresentar bom Índice de Rendimento Acadêmico; 

4.1.4. ter currículo devidamente preenchido e atualizado na Plataforma Lattes do 

CNPq. 

 

5. Das categorias dos(as) Orientadores(as) de Iniciação Científica 

5.1. Docentes e tutores do quadro da Facesa, em  efetivo  exercício,  com  titulação  de  

mestre  ou doutor(a); 

5.2. Professor visitante com mestrado ou doutorado, ou perfil equivalente; 

5.3. Professor especialista ou graduado, com autorização especial dos coordenadores do NPIC. 

 
6. Dos Procedimentos de Inscrição do(a) aluno(a) pesquisador(a) 

6.1. A inscrição para participar de seleção de projetos do PIC, na qualidade de aluno(a) 

pesquisador(a), deverá ser efetuada, mediante envio de e-mail para 

pic@senaaires.com.br. A efetivação da inscrição requer que o(a) discente- 

pesquisador(a) submeta, obrigatoriamente, com anexos do e-mail, os seguintes 

documentos: 

6.1.1. Histórico escolar (concedido gratuitamente pela Secretaria de Registros Acadêmicos); 

6.1.2. Formulário de pedido de bolsa de iniciação científica (APÊNDICE I); 

6.1.3. Termo de Autorização de Coautoria (APÊNDICE II); 

6.1.4. Currículo Lattes (Modelo completo padrão Cnpq); 

6.1.4.1. Terão as inscrições homologadas pela Coordenação do Núcleo de Iniciação 

Científica apenas os candidatos que apresentarem a documentação exigida 

dentro do prazo estabelecido. 

6.1.4.2. Terão as inscrições aprovadas pela Coordenação do Núcleo de Iniciação 

Científica apenas os candidatos aceitos pelos orientadores. 

 

7. Dos Procedimentos para submissão de projetos ao NPIC pelo docente e tutor(a) 

7.1. A inscrição para participar da seleção de projetos do PIC, na qualidade de 

orientador(a), deverá ser efetuada, mediante envio de e-mail para 

pic@senaaires.com.br. A efetivação da inscrição requer que o/a docente e tutor(a)- 

pesquisador/a submeta, obrigatoriamente, como anexos do e-mail, os seguintes 

documentos: 

7.1.1. Carta de recomendação do potencial bolsista devidamente preenchida (APÊNDICE III) 

7.1.2. Formulário de inscrição do orientador (APÊNDICE IV) 
7.1.3. Currículo Lattes. 
7.1.4. Plano de Trabalho 
7.1.5. Histórico do(s) acadêmico(s) orientando(s) 
7.1.6. Termo de Ciência e Aceite(APÊNDICE V) 
7.1.7. Pedido de Bolsa de IC (APÊNDICE I) 
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7.1.8. O período de inscrição será divulgado em cronograma do processo seletivo 

simultaneamente ao calendário acadêmico. 

6.2  Maiores detalhes do processo de submissão e avaliação de projetos estão 
disponíveis no Fluxograma PIC 2018 (APÊNDICE VI) 

 

8. Da forma de avaliação 

8.1. O (A) orientador(a) receberá a documentação dos(as) alunos(as) e avaliará os 

seguintes aspectos: currículo lattes, disponibilidade, histórico escolar. 

8.2. Cada orientador(a) escolherá até dois alunos(as) bolsistas por projeto e enviará os 

nomes dos selecionados para o e-mail pic@senaaires.com.br. 

8.3. Cada orientador(a) escolherá quantos alunos(as) não bolsistas desejar para o projeto e 

enviará os nomes dos selecionados para o e-mail pic@senaaires.com.br. 

 
9. Da classificação final do processo seletivo 

9.1. Após a divulgação dos resultados do edital, os coordenadores do PIC divulgarão os 

projetos aprovados e seus respectivos orientadores, bem como os alunos que 

comporão a lista de bolsistas. 

9.2. Frente a homologação dos resultados pelo NPÌC, os docentes e tutores orientadores 

deverão submeter ao e-mail, como anexos, os seguintes documentos: 

9.2.1 Termo de Compromisso do Bolsista (APÊNDICE VII) 

9.2.2 Termo de Compromisso do Orientador(APÊNDICE VIII) 

 
9.3. Os alunos que não forem aprovados como bolsistas poderão participar (sem 

remuneração) como alunos(as) pesquisadores(as) voluntários(as) e poderão submeter-
se normalmente às vagas de bolsistas do semestre seguinte. 

 
10. Dos Compromissos dos participantes 

10.1. O  (a)  estudante  participante  do  Programa  de Iniciação Científica tem os 

seguintes deveres: 

10.1.1. Dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa, a fim de garantir o 

cumprimento das atividades e do cronograma previstos; 

10.1.2. Escrever os artigos no formato de artigo da respectiva área do conhecimento, 

observando rigorosamente a extensão mínima de 12 páginas e máxima de 25 

páginas, sob a orientação do(a) docente ou tutor responsável pelo projeto (o não 

envio do artigo pronto no prazo estabelecido neste edital implicará a  

perda automática da bolsa recebida pelo PIC por dois editais consecutivos 

publicados); 

10.1.3. Apresentar os resultados parciais ou finais da pesquisa no VII Mostra de 

Ciências da Saúde da FACESA e Defesa do TCC, no formato de pôster de 

comunicação científica (conforme orientação fornecida pelo núcleo de iniciação 

científica) e/ou outro formato aprovado pelos coordenadores da Iniciação 

Científica. 

10.2. O (A) orientador(a) participante do Programa de Iniciação Científica tem os 

seguintes deveres:  

10.2.1. Desenvolver o projeto ao longo de no máximo 12 meses.  

10.2.2. Enviar os relatórios semestrais(Parcial) e anuais (Final) para o e-mail 
pic@senaaires.com.br, conforme regulamento do NPIC.  

 

10.2.3. Apresentar, junto ao relatório final, via e-mail, os seguintes documentos: 

10.2.2.1 Um artigo científico aceito para publicação em periódico nacional ou 
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internacional  

10.2.2.2Termo de Entrega de Carta de Aceite (APÊNDICE IX) 

10.2.2.3Termo de Contribuição dos Autores (APÊNDICE X) 

10.2.4. O docente e tutor(a) orientador(a) poderão pedir prorrogação da vigência do projeto 

por igual período (12 meses) mediante preenchimento e envio do Termo de pedido de 

prorrogação do prazo (APÊNDICE XI) ao NPIC via e-mail.  

 

10.2.4. Em caso de rejeite do artigo submetido pelo periódico, o mesmo deverá ser 

submetido à Revista institucional (REVISA), sendo submetido ao NPIC, via e-

mail, os seguintes documentos: 

10.2.3.1 Termo de Contribuição dos Autores (APÊNDICE X) 

10.2.3.2 Artigo no formato da Revisa 

10.2.5. Fazer cancelamento e, se for o caso, substituição de estudante, mediante 

menção no relatório final.  

10.2.6. Cumprir rigorosamente prazos e datas indicados no âmbito deste Edital, 

garantindo o desenvolvimento das atividades do Programa. 

 
11. Do cronograma do processo seletivo 

11.1. O presente edital é regido por um cronograma de atividades divulgado em separado 
conjuntamente com o calendário acadêmico. 

12. Dos recursos 

12.1. Requerimentos de reconsideração e de recursos somente serão acolhidos se 

interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação dos resultados e 

deverão obrigatoriamente ser apresentados em 2 (duas) vias de igual teor do 

formulário que consta no (APÊNDICE XII) deste edital de seleção. 

12.2. Os requerimentos de reconsideração e de recursos deverão ser entregues no SAP, no 

horário das 07h30 às 21h. 

 
13. Das Disposições Finais 

13.1. Cada orientador/a poderá indicar, no ato da inscrição, até 2 (duas) candidaturas para 

a categoria “bolsista” por projeto, e demais candidaturas, para a categoria 

“voluntário(a)”. Os(as) estudantes da categoria “voluntário(a)” devem, igualmente, 

atender aos requisitos deste edital. 

13.2. Após o resultado final do processo de seleção deste edital: 

13.2.1. Os(as) discentes que solicitaram bolsa, mas não foram contemplados(as), 

devem confirmar, para o e-mail pic@senaaires.com.br, se existe interesse em 

permanecer no programa na categoria “voluntário(a)”. 

13.2.2. Na vigência deste edital, estudantes registrados no programa como 

“voluntários(as)”, poderão, mediante solicitação expressa do(a) orientador(a) 

ao Núcleo de Iniciação Científica, passar à categoria de “bolsista” sempre que 

houver bolsas disponíveis,  desde  que  o(a) orientador(a) não ultrapasse o 

número máximo de 2 (dois) bolsistas no respectivo projeto. 

13.2.3. Os(as) estudantes voluntários(as) terão as mesmas obrigações dos(as) 

alunos(as) bolsistas e, no que couber, deverão cumprir as mesmas exigências 
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especificadas neste edital. 

13.2.4. Será fornecido certificado de conclusão da pesquisa ao/à estudante que, no que 

couber, cumprir os compromissos previstos neste edital  e  que   demonstrar 

desempenho considerado satisfatório pelo Núcleo de Iniciação Científica. 

13.2.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Iniciação Científica da 

Facesa. 

13.2.6.A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em 

parte, seja por decisão unilateral do Núcleo de Iniciação Científica, seja por motivo de 

interesse público e/ou por exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso 

implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

Valparaíso de Goiás, 10 de agosto de 2019. 

 

Francisco de Assis Batista da Silva Diretor Geral  



 

 

APÊNDICE I 

FORMULÁRIO DEPEDIDO DE BOLSA/AUXÍLIO DE IC 
 

EDITAL Nº _______________ 
 

Período: ______/______/_______  
 

 

Discente(s)  candidato(s)  à Modalidade  Bolsista: 

Matrícula, Período e Curso de Graduação e Assinatura:  

Possui vínculo empregatício? Se positivo, qual? 

Recebe algum tipo de bolsa? Se positivo, qual? 

Somando todas suas médias de todas as unidades curriculares de todos os semestres 

cursados, qual sua média? 

Linha e Sublinha de Pesquisa do Projeto 

Título do Projeto: 

 

O candidato deverá entregar ao Orientador a seguinte documentação listada:  

1- Curriculum lattes  

2- Histórico  

3- Termo de autorização de Co-autoria 

Valparaíso de Goiás, _________ de ____________________ de ____________. 

 

Docente ou Tutor candidato(a) a Orientador  

Docente ou Tutor candidato(a) a Coorientador  

Docente ou Tutor candidato(a) a Colaborador Externo 



 

 

 

APÊNDICE II 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COAUTORIA 

este deve ser preenchido por cada discente que participou do desenvolvimento do artigo 

 

 

Eu, _________________________________________________________________ discente ativo do 

Curso de Graduação em _____________________,  matrícula _________________, inscrito como aluno 

_________________________ (voluntário ou bolsista) do projeto intitulado 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ e orientado por 

___________________________________________________________, autorizo ser coautor do artigo 

resultante do projeto supracitado, submetido e aprovado pelo Núcleo do Programa de Iniciação Científica 

referente ao Edital n°_______________. 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do Aluno 

RG:_________________ 

CPF:_________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do Docente ou Tutor(a) orientador(a) 

RG: :_________________ 

CPF: _________________ 

 

Valparaíso de Goiás, ________ de _______________________ de __________. 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE III 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO DO POTENCIAL BOLSISTA DE IC 

 

Nome do Orientador(a):  

Nome do Bolsista:  

Modalidade de bolsa:             Bolsista                  Voluntário 

Período de vigência da bolsa:  

Título do Projeto: 

Edital nº:                                                          Data: 

 

Apreciação do(a) orientador(a) sobre o candidato à bolsa e a viabilidade de execução do 

projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do orientador(a) 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE IV 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA EDITAL Nº_______________ 

 

Docente ou Tutor(a) candidato(a) a Orientador(a) do Projeto com Titulação: 

Docente ou Tutor(a) candidato(a) a Coorientador(a) do Projeto com Titulação: 

Docente ou Tutor(a) candidato(a) a Colaborador(a) Externo do Projeto com Titulação e Afiliação ou Vínculo Profissional 

Discente(s)  candidato(s)  à Modalidade  Bolsista com Matrícula, Período e Curso de Graduação e Assinatura:  

1. ___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Discente(s)  candidato(s)  à Modalidade  Voluntário com Matrícula, Período e Curso de Graduação:  

1. ___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Linha e Sublinha de Pesquisa do Projeto 



 

 

Título do Projeto: 

 

O candidato deverá submeter no ambiente virtual da Facesa a seguinte documentação listada:  

4- Formulário de inscrição  

5- Curriculum lattes  

6- Plano de Trabalho 

7- Histórico do(s) acadêmico(s) orientando(s) 

8- Termo de Ciência e Aceite a todas as condições previstas neste Regulamento do NPIC 

9- Pedido de Bolsa de IC 

10- Carta de recomendação do potencial bolsista de IC. 

 

 

 

Valparaíso de Goiás, _________ de ____________________ de ____________. 

 

 

Docente ou Tutor(a) candidato(a) a Orientador(a) 

Docente ou Tutor(a) candidato(a) a Coorientador(a) 

Docente ou Tutor(a) candidato(a) a Colaborador(a) Externo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
APÊNDICE V 
 

TERMO DE CIÊNCIA E ACEITE  

 

Docente ou Tutor(a) candidato(a) a Orientador(a) do Projeto com Titulação: 

Docente ou Tutor(a) candidato(a) a Coorientador(a) do Projeto com Titulação: 

Docente ou Tutor(a) candidato(a) a Colaborador(a) Externo do Projeto com Titulação e Afiliação ou Vínculo 
Profissional: 
 
 

 

Os citados acima, declaram ciência e aceite de todas as condições previstas no Regulamento e no Edital 

n°___________________ do NPIC. 

 

 

Valparaíso de Goiás, _________ de ____________________ de ____________. 

 

 

Docente ou Tutor(a) candidato(a) a Orientador(a) 

 

Docente ou Tutor(a) candidato(a) a Coorientador(a) 

 

Docente ou Tutor(a) candidato(a) a Colaborador(a) Externo 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
APÊNDICE VI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPIC 
Elaboração do Edital e Calendário do PIC 

             

Discentes Candidatos da Facesa 

 

Entrega aos Docentes Orientadores 

as documentações: 
1. Histórico do(s) acadêmico(s) orientando(s) 
2. Formulário de Pedido de Bolsa de IC 

3. Termo de Autorização de Coautoria 
4. Curriculum lattes 

DIREÇÃO E SUPERVISÃO ACADÊMICAS 

Aprovação do Edital 

           

Divulgação do Edital no ambiente  
virtual da Facesa, e-mail e murais 

NPIC 

Avalia a Documentação e Homologa o Resultado 

             

  Docentes Candidatos da Facesa 

 
Analisa e Seleciona os 02 (dois) bolsistas 
para o projeto. Os demais podem ser 

selecionados como voluntários. 

 
 

 

Preenche a Carta de recomendação do 
potencial bolsista de IC. 

 

 

Submete no E-mail do NPIC as seguintes 

documentações: 
 

1. Formulário de inscrição  

2. Curriculum lattes  

3. Plano de Trabalho 

4. Histórico do(s) acadêmico(s) 
orientando(s) 

5. Termo de Ciência e Aceite 

6. Pedido de Bolsa de IC 

7. Carta de recomendação do potencial 

bolsista de IC. 

7 dias 

14 dias 

7 dias 

Discentes Bolsistas da Facesa 
 

Entrega aos Docentes Orientadores 

o Termo de Compromisso do Bolsista 

 
Docentes Orientadores da Facesa 

 

Submete no e-mail do NPIC: 

 

1. Termo de Compromisso do Bolsista 

2. Te r m o d e C o m p r o m i s s o d o 
Orientador 

7 dias 

Docentes e Discentes 

Desenvolvimento do Projeto 

           

Docentes e Discentes 

Relatório Parcial e Artigo Parcial 

           

Docentes e Discentes 

Relatório Final e Artigo 

1 ano 

Sim    

Não    

Docentes e Discentes 
 

Submetem via E-mail do 
NPIC: 

 

1. Artigo Científico nas 
normas da revista.  

2. Termo de Entrega de 
Carta de Aceite 

3. Termo de Contribuição 
dos Autores 

O Trabalho foi finalizado? 

Docentes e Discentes 
 

Submetem via E-mail 
 

1. Termo de Contribuição 

dos Autores 
2. Artigo no formato da 

Revisa 

O Artigo foi aceito em alguma Revista Qualis? 

Docente Orientador 
Submete via ambiente virtual da Facesa o  

Formulário de Solicitação de Prorrogação de Prazo 

6 meses 

NPIC 
Analisa e Libera paracer via E-mail 

Sim    Não    

Deferido Indeferido 

Penalidades previstas no Regulamento do NPIC 



 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE VII 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA DE IC DA FACESA 

 

Bolsista 1 

Período                         Curso                                                           Matrícula 

CPF                                          RG/Órgão emissor                                     

Logradouro 

Bolsista 2 

Período                                 Curso                                                        Matrícula 

CPF                                          RG/Órgão emissor                                     

Logradouro 

Linha e Sublinha de Pesquisa do Projeto 

Título do Projeto: 

 

O/a(s) acadêmico/a(s) discriminado/a(s) acima assumem com a Facesa, o presente 
compromisso de bolsista de Iniciação Científica da Facesa nos termos e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1 – O presente Termo de Compromisso tem por objetivo a regulamentação do Bolsista 
acima mencionado, acadêmico (a) regularmente matriculado (a) nesta Faculdade, 
selecionado para participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, 
através do Edital n° _______________. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS GERAIS E OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE 
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC/ FACESA 

2 – O presente programa é concedido e gerenciado de acordo com os critérios constantes 
no através do Edital nº ______________, cujo teor está disponível aos bolsistas pela 
Facesa. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA 



 

 

3.1 – O bolsista deve estar regularmente matriculado em curso de graduação na Facesa; 
 

3.2 – O bolsista deve cumprir as atividades constantes no Plano de Trabalho proposto no ato 
da inscrição, em jornada de 20 horas semanais na instituição; 
 
3.3 – O bolsista deve, obrigatoriamente, apresentar os resultados semestrais do projeto, sob a 
forma de painel ou exposição oral, acompanhados de relatório, nos seminários de iniciação 
científica promovidos pela instituição; 
 

3.4 – O bolsista deve, em qualquer publicação e trabalho apresentados, fazer referência a sua 
condição de bolsista PIC/Facesa; 

 
3.5 – Os relatórios semestrais deverão ser acompanhados de uma avaliação do orientador 

sobre o projeto e o desempenho do bolsista. O relatório deve ter entre 10 (dez) e 15 
(quinze) páginas A4, Fonte: Times New Roman, Tamanho 12 pt e espaçamento simples.  

 
3.6  -O bolsista, ao assinar o presente Termo de Compromisso, compromete-se a comunicar 

imediatamente ao Orientador responsável se vier a assumir qualquer compromisso que o 
impossibilite de participar do Programa. O comunicado deve se dar com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias do desligamento do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica PIC/Facesa.  O não cumprimento deste item acarretará o cancelamento 
da cota de bolsa para o Orientador; 

 
3.7 - O bolsista compromete-se, após aprovação da cota e indicação do Orientador a: 

3.7.1 – Atualizar seu Currículo Lattes 
3.7.2 – Assinar o Termo de Compromisso da bolsa. 

 
3.8 - Apresentar pelo um resumo por meio de pôster em cada Simpósio do PIC/FACESA 
definido em cronograma. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA INADIMPLÊNCIA 

4 – O bolsista será considerado inadimplente junto ao Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica PIC/Facesa na situação de não cumprimento do prazo estabelecido para 
entrega do relatório parcial e(ou) final, relatando as atividades exercidas. A inadimplência 
acarreta a impossibilidade de o estudante concorrer novamente à bolsa de Iniciação 
Científica (IC) em todos os próximos Editais de Bolsas Institucionais pelo prazo de 12 (doze) 
meses. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DA BOLSA 
5 – A mensalidade da bolsa será de R$ 80,00 (oitenta). 

 
Declaro estar ciente de que a bolsa de Iniciação Científica do Edital nº ________ não constitui 
vínculo empregatício com a Facesa. 

 
Valparaíso de Goiás, ________de __________________ de __________. 

 
 

Assinatura do Bolsista 1 
 
 

Assinatura do Bolsista 2 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE VIII 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR(A) DE PIC DA FACESA 

Orientador(a) com Titulação 

CPF                                          RG/Órgão emissor                                     

Logradouro 

Coorientador(a) com Titulação 

CPF                                          RG/Órgão emissor                                     

Logradouro 

Colaborador(a) Externo com Titulação 

CPF                                          RG/Órgão emissor                                     

Logradouro 

Linha e Sublinha de Pesquisa do Projeto 

Título do Projeto: 

 
O/a(s) orientador/a(s) discriminado/a(s) acima assume(m) com a Facesa, o presente 

compromisso de orientar e desenvolver o Projeto de Iniciação Científica da Facesa nos termos 
e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1 – O presente Termo de Compromisso tem por objetivo a regulamentação do/a(s) 
Orientador/a(es,as) acima mencionado/a(s), com projeto aprovado intitulado 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________previsto no Edital n° 
_______________. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS GERAIS E OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC/ FACESA 
2 – O presente programa é concedido e gerenciado de acordo com os critérios constantes no 

Regulamento do NPIC e no Edital nº ______________, cujo teor está disponível online pela 
Facesa. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ORIENTADOR 
3.1 - Poderão ser orientadores os docents e tutores da instituição que atenderem às exigências 
contidas nos objetivos da iniciação científica; 
 
Parágrafo único - Poderá ser priorizado o desenvolvimento de projetos, já aprovados, que 
estejam sob a responsabilidade de docentes e tutores engajados e comprometidos com as 
finalidades e compromissos institucionais. 
 
3.2 - Apresentar a documentação solicitada no Edital vigente para participar do processo de 
seleção de candidatos a desenvolver projeto de iniciação científica; 
 



 

 

3.3 - desenvolver as atividades de orientação relacionadas aos projetos aprovados; 
 
3.4 - favorecer a divulgação do(s) projeto(s) sob sua orientação nos cursos e departamentos, 
promovendo oportunidades de acesso a acadêmicos, tutores e docentes em geral; 
 
3.5 - elaborar relatório semestral parcial e final, respetivamente ao término do primeiro e 
segundo semestres letivos de cada ano . Além disso, deverá ser entregue um artigo submetido 
à publicação em periódico nacional ou internacional junto a cada relatório formatado em acordo 
com os padrões estipulados pela REVISA. 
3.6 – comprovar o aceite à publicação do artigo por meio do Termo de Entrega de Carta de 
Aceite do editor. 
 
3.7 - Apresentar pelo um resumo por meio de pôster em cada Simpósio do PIC/FACESA 
definido em cronograma. 

 
Parágrafo Único: todas as produções científicas deverão conter o orientador responsável na 
lista de autores. 
 
3.8 – Submeter os relatórios e os artigos no ambiente virtual da Facesa. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA INADIMPLÊNCIA 
 
4 – O/A orientador(a) será considerado inadimplente junto ao PIC/Facesa na situação de não 
cumprimento do prazo estabelecido para entrega dos relatórios parcial e final, além do artigo a 
cada seis meses do início do projeto formatado em acordo com as normas da REVISA. A 
inadimplência acarreta a impossibilidade de o docente ou tutor concorrer novamente aos 
Editais publicados pelo  NPIC prazo de 12 (doze) meses. 
 

Valparaíso de Goiás, _________ de ____________________ de ____________. 

 

Orientador(a) 

 Coorientador(a)  

Colaborador(a) Externo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE IX 

TERMO DE ACEITE DE REVISTA INDEXADA NO QUALIS 

 

Eu, ___________________________________________________________ orientador(a), 

declaro submeter no ambiente virtual da Facesa o aceite do artigo intitulado 

“____________________________________________________________”,  à revista 

___________________________________________,  indexada no Qualis, por meio 

impresso ao Núcleo do Programa de Iniciação Científica. Este artigo é resultante do projeto 

aprovado referente ao Edital n°_______________, com participação ativa do(s) seguinte(s) 

autor(es) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________. Sendo assim, 

responsabilizo- me adicionar essa publicação ao meu currículo lattes mantendo-o atualizado. 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura 

RG: 

CPF: 

 

Valparaíso de Goiás, ________ de _______________________ de ______.____. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE X 
 

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO E RESPONSABILIDADE DOS AUTORES 
 

1. Identificação  
 

Título do manuscrito: 

Autor com Titulação: 

Instituição de origem: 

E-mail: 

 
2. Contribuição de autoria: 
(   ) contribui integralmente com a produção deste estudo, seu projeto, obtenção de dados, análise e 

interpretação.  
(   ) contribui significativamente com a elaboração do esboço ou a revisão crítica deste manuscrito. 
(   ) participei da revisão da versão final do manuscrito. 

 
3. Acordo de responsabilidade: 
(   ) declaro que participei na elaboração deste trabalho e tenho plenos poderes em atender este acordo. 
(   ) declaro que este trabalho é original e não foi previamente publicado em parte ou no todo; que nenhum 

outro manuscrito similar sob minha autoria está publicado ou em análise por outro periódico, seja 
impresso ou eletrônico. 

(   ) declaro que não violei nem infringi nenhum copyright ou nenhum outro tipo de direito de propriedade de 
outras pessoas e que todas as citações do texto são fatos verdadeiros ou baseados em pesquisa de 
exatidão cientificamente considerável. 

(   ) declaro que este artigo é fruto de minha elaboração própria, baseado em fontes teóricas devidamente 
referenciadas e obedecendo  aos  padrões  nacionais  para  referências  diretas  e  indiretas,  e  em  
hipótese  alguma, representa plágio de material ora existente e disponível em qualquer meio. Dou fé, sob 
as penalidades previstas nos Artigos 297-299 do Código Penal Brasileiro. 

(   ) declaro indicar minha vinculação Facesa em que foi desenvolvido o programa de pesquisador 
colaborador, em todas as publicações de dados nele colhidos, resultantes do programa de pós-
doutorado, ou em trabalhos divulgados por qualquer outra forma e meio. 

(   ) declaro submeter o artigo no ambiente virtual da Facesa.  
(   ) 
 

declaro que este artigo está formatado conforme as exigências da Revista REVISA e AUTORIZO a 
publicação deste ao e-book da Facesa caso não apresente provas de aceite do mesmo por outra revista 
indexada no Qualis até o prazo final do projeto previsto no Edital n° _________________.  

 
4. Transferência de copyright 
(   ) concordo que o copyright será transferido automaticamente à posse exclusiva da Facesa para 
publicação 

        pela REVISA ou Editora Sena Aires, salvo seja apresentado Termo de Aceite em Revista Indexada. 
 
 

Valparaíso de Goiás, ______ de ____________________de __________. 



 

 

 
 
 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do Autor 

 
APÊNDICE XI 
 

TERMO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO  

 

Eu, (nome do orientador),  CPF no._________________________, solicito prorrogação do 

projeto intitulado 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____por um período de __________________________ (máximo dois semestres) finalizando 

em ____________________________________. Sendo assim, comprometo-me a obedecer às 

condições previstas no Regulamento do NPIC e no Edital n° __________________ ao finalizar 

o prazo solicitado.  

 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
APÊNDICE XII 

 
REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO E DE RECURSOS 

 

Inscrição Nome do Candidato a Orientador 

  

 

Justificativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do(a) Avaliador(a) da Comissão Examinadora 

 

 

 

Nome do(a) Avaliador(a) da Comissão Examinadora 

 

 



 

 

 

Nome do(a) Avaliador(a) da Comissão Examinadora 

 

 


