
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ DE ITAPERUNA
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

EDITAL 2014

O Conselho de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário São José 
de  Itaperuna  –  UNIFSJ,  com  base  nas  normas  dispostas  no  Art.12,  inciso  III,  do 
Regimento Geral da IES torna público o presente Edital de abertura de inscrições, visando 
a  seleção  de  candidatos  às  bolsas  do  Programa Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação 
Científica, para a vigência 2014. 

1.Da Finalidade 
O Programa de Iniciação Científica é voltado para o desenvolvimento do pensamento 
científico  e  iniciação  científica  à  pesquisa  de  acadêmicos  de  graduação  do  Ensino 
Superior.

2.Do Orientador 
2.1.Dos Requisitos 
I. Ser docente do quadro de funcionários da IES com titulação mínima de Mestre;
II.O docente com titulação de Especialista  poderá apresentar  Projeto de Pesquisa na 
condição de Co-Autor;
§1 - Em casos excepcionais os técnicos de nível superior poderão orientar acadêmicos de 
Iniciação Científica – IC, desde que devidamente aprovado pela coordenação do CenPE, 
depois de analisado o Projeto. 
II. Estar credenciado no CenPE.

3.Das Bolsas 
As bolsas de pesquisa são classificadas em:
a)remunerada
b)não remunerada
I-As bolsas remuneradas têm vigência  de  até 1  (um)  ano letivo  ou 2  (dois)  períodos 
semestrais;
II.O valor previsto para as bolsas remuneradas de pesquisa será de até 50% do valor que 
o  acadêmico paga  mensalmente  por  trabalhos  educacionais  prestados  pelo  Centro 
Universitário São José de Itaperuna;
III.O valor previsto (percentual) para as bolsas remuneradas de pesquisador será abatido 
em desconto nas parcelas pagas mensalmente pelos acadêmicos.
II-As bolsas não remuneradas têm vigência de até 1 (um) ano letivo ou 2 (dois) períodos 
semestrais.

3.1.Dos Requisitos 
I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação; 
II.Ser selecionado e indicado pelo orientador; 
III. Apresentar currículo atualizado e publicado (enviado), na plataforma Lattes CNPq. 

3.2.Dos Compromissos 
I.Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 
II. Apresentar sua produção científica, sob a forma de pôster ou apresentação oral, no 
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Simpósio de Iniciação Científica do UNIFSJ; 
III. Apresentar relatório de atividades, parcial (após 6 meses de Bolsa) e final (após 12 
meses de Bolsa). 

4.Do Cancelamento das Bolsas
I-Descumprimento da carga horária definida em Termo de Compromisso;
II-Ato indisciplinar no ambiente de atuação;
III-Desrespeito às normas éticas e morais no ambiente de atuação;
IV-Solicitação  oficial  do bolsista à  Coordenação do Centro de Pesquisa e Extensão do 
UNIFSJ.

5. Inscrição 
5.1 O período de inscrição, para o 1° semestre letivo, será de 17/03/2014 a 26/03/2014. 
5.2 O período de inscrição, para o 2° semestre letivo, será de 29/07/2014 a 10/08/2014. 
5.2 As inscrições serão realizadas pelo orientador através do sistema Atena e deverão 
conter:

I.  Histórico Escolar  completo e atualizado do acadêmico  incluindo as reprovações,  se 
houver; 
II. Documentação Pessoal;
III. Currículo Lattes do acadêmico; 
IV.  Cópia  do  Projeto  de  Pesquisa  [modelo  divulgado  no  sítio  da  mantenedora] 
devidamente preenchido e assinado;

6. Seleção do Acadêmico Pesquisador
6.1 O processo de seleção será realizado em duas fases: 
I. Sob responsabilidade dos Coordenadores dos Cursos de Graduação do UNIFSJ que 
selecionarão os acadêmicos por linha de pesquisa compatível ao curso e/ou o indicará a  
linha de pesquisa de outros cursos; 
II.  Sob  a  responsabilidade  do  Docente  Pesquisador  que  indicará  o  acadêmico  por 
afinidade temática.

7.Da Carga Horária de Atividade de Pesquisa
O  candidato  selecionado  deverá  cumprir  carga  horária  mínima  de  10h  semanais  de 
Atividade  na área de pesquisa, com base no Plano de Ação Estratégica elaborado pelo 
docente pesquisador.

8.Das Vagas
I-O  número  de  vagas  é  limitado  ao  máximo  de  4  (quatro)  acadêmicos  por  Projeto 
apresentado.

9.Da Certificação
I-Os participantes da pesquisa, para fazer jus ao certificado de participação no Programa 
de Iniciação Científica do Centro Universitário São José de Itaperuna, deverão cumprir a 
carga  horária  mínima  estipulada,  bem  como  ter  um  desempenho  satisfatório  nas 
atividades programadas. 
Parágrafo  único.  O  participante  do  Programa  de  Iniciação  Científica do  Centro 
Universitário São José  de Itaperuna receberá certificado de participação emitido pelo 
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Centro de Pesquisa e Extensão da IES.

10.Do Início das Atividades de Iniciação à Pesquisa    
I-As atividades de pesquisa poderão ter início no dia 1° do mês subsequente ao término da 
inscrição  no  ano  vigente  e/ou  após  o  procedimento  de  cadastramento  do  Projeto  de 
Pesquisa no CenPE, se houver interesse.

11.Das Disposições Transitórias     
I-Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Centro de Pesquisa e Extensão 
do,  ouvido  o  Conselho  Acadêmico  do  Centro  Universitário  São  José  de  Itaperuna,  se 
necessário.

Itaperuna, 17 de março de 2014.

Drª Dulce Helena Pontes Ribeiro
Presidente do  Conselho de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

Coordenadora do Centro de Pesquisa e Extensão do UNIFSJ
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