
1. Da Finalidade

2. Da submissao de projetos

2.1 Dos requisites para Professor Orientador.
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IV) E permitida a inclusao de egressos do UNIFSJ como pesquisadores col 
dos projetos de IC.

O Centro de Iniciapao Cientifica e Extensao do Centro Universitario Sao Jose de 

Itaperuna - UNIFSJ, com base nas competencias dispostas no Art. 18 do Regimento Geral 

da IES, torna publico o presente Edital de abertura de lnscri$ao e Renovapao de 

Projetos de Inicia^ao Cientifica e Extensao e de academicos pesquisadores para a 

vigencia para 2022.2.

Os projetos de Iniciaqao Cientifica e Extensao a serem realizados nesta IES sao 

voltados ao desenvolvimento do pensamento cientifico de academicos de graduagao do 

Ensino Superior, visando estimula-los a pesquisa cientifica e a pratica extensionista, sob a 

supervisao de um orientador qualificado, em articulaqao indissociavel entre ensino, 

pesquisa e extensao.

Estao habilitados enquanto orientadores/participantes docentes do UNIFSJ:

I) Professores/Pesquisadores do Nivel Superior, do quadro permanente desta instituiqao, 

bem como pesquisadores com fungao tecnico-administrativa, que desenvolvam pesquisa 
na tematica determinada pela linha.

II) Sera permitido participar como orientador do projeto de iniciagao cientifica e extensao 

os pesquisadores que tenham, preferencialmente, titulo de mestre.

EDITAL 2022.2 

PROCESSO DE SELEQAO DE PROJETOS E ACADEMICOS PESQUISADORES DE 

PESQUISA E DE EXTENSAO

CENTRO DE INICIAQAO CIENTIFICA E EXTENSAO - CENICE 

PROGRAMA DE INICIAQAO CIENTIFICA E EXTENSAO

Centro de 
Iniciacao 
Cientifica e 
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III) Os pesquisadores de outras instituigdes que integrarem projetos de iniciagao cientifica 
e extensao no Centro Universitario Sao Jose de Itaperuna serao denominados 

pesquisadores colaboradores.
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2.3. Da Inscripao ou Renovagao dos projetos

2.4 Dos criterios de renovapao dos projetos

I.
II.

III. de
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a Ficfra

2.3.5 Recomenda-se que a inscriqao de projetos ou requerimento de renovaqao sejam 

feitos com antecedencia, uma vez que o CENICE nao se responsabilizara por inscriqdes 

nao recebidas em decorrencia de eventuais problemas tecnicos e congestionamento do 

sistema eletronico.

2.3.4 A renovaqao dos projetos sera realizada mediante preenchimento do Requerimento 

de Renovaqao, contido no ANEXO V, e envio para e-mail institucional do Cenice 

(cenice@fsj.edu.br) no periodo definido pelo cronograma deste Edital. O Requerimento 

deve estar em formato PDF, alem disso, o e-mail deve indicar Renovaqao de Projeto.

2.3.1 As inscriqdes dos novos projetos de iniciaqao cientifica e extensao, bem como os 

pedidos de renovaqao dos projetos ja vigentes deverao ser realizados online pelo 

pesquisador/extensionista atraves do site da FSJ, no periodo definido pelo cronograma 

deste Edital.

2.3.2 Apos realizar a inscriqao online dos projetos, o proponente devera enviar para o e- 

mail institucional do Cenice (cenice@fsj.edu.br), o Anexo IV, correspondente a Proposta 

de Projeto; respeitando o cronograma disposto no presente Edital. O arquivo deve estar 

em formato PDF, alem disso, o e-mail deve estar intitulado Proposta de Projeto.

2.3.3 O preenchimento inadequado da Ficha de Inscriqao do Projeto e do ANEXO IV 

resultara no indeferimento da submissao.

I. Orientar e supervisionar o bolsista nas distintas fases do trabalho cientifico, inclusive na 

elaboraqao dos relatorios parcial e final;

II. Incluir o nome do CENICE e do UNIFSJ nas publicaqbes e nos trabalhos apresentados 

em eventos de qualquer natureza, cujos resultados contaram com a participaqao efetiva 

dos alunos pesquisadores do projeto.

III. Produzir, com o(s) bolsista(s), o Plano de Atividades do Projeto e do Bolsista, 

entregues ao CENICE no primeiro mes de vigencia do projeto.

indice de produtividade do projeto;

Nivel de envolvimento dos academicos-pesquisadores com o projeto;
Respeito aos prazos previamente estabelecidos para entrega

Acompanhamento da Orientapao e dos relatorios parciais e bimestraH

I IK II EO I CENTRO UNIVERSITARIO SAG JOSE DE ITAPERUNA
I I I \l I ■ Rua Major Porphirio Henriques. 41 -Centro-ltaperuna/RJ-CEP:28.3OO-OOO
Vz I 5 I I I||| CNPJ: 29.642.709/0001-72
ceNT.0 uNlvt.snA.io or ' 22 3811-0700 | www.fsj.edu.br | unifsj@fsj.edu.br

2.2 Dos compromissos do Professor Orientador:
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IV.
V.

2.5 Dos criterios de sele^ao dos projetos

2.5.5 Serao utilizados os seguintes criterios para avaliapao dos projetos:

I. integragao da triade ensino, pesquisa e extensao;

II.

III.

IV.

V. viabilidade de execugao do projeto;

VI. impacto para a formagao do discente bolsista/voluntario;

VII. experiencia do coordenador em projetos de pesquisa/extensao.

VIII. articulagao entre os objetivos do projeto e as propostas de pesquisa do(s) curso(s).

esta disposta no
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□

adequagao entre o piano de atividades a ser desenvolvido pelo(s) academico(s) 

pesquisador(es) e os objetivos e cronograma do projeto;

2.5.6 A pontuagao equivalente a cada etapa da selegao de projeti 
AN EXO II sobre os Criterios avaliativos para selegao de projetos. >^2

2.5.4 Quando da submissao dos projetos de iniciagao cientifica e/ou extensao a este 

Edital, o curnculo Lattes do coordenador do projeto e do academico candidate a vaga 

deve se encontrar atualizado ha, no maximo, 1 (um) mes, sob pena de indeferimento da 

proposta submetida.

2.5.3 Caso seja necessario, e o projeto de pesquisa nao tenha sido avaliado por um 

Comite de Etica em Pesquisa (CEP), o CENICE solicita ao pesquisador que providencie a 

submissao, devendo apresentar o parecer consubstanciado do CEP ate o inicio das 

atividades do(s) projeto(s).

2.5.1 Cada proponente podera submeter ate dois projetos de Iniciagao Cientifica e/ou 

Extensao.

2.5.2 A selegao dos projetos de pesquisa e/ou extensao ficara a cargo da coordenagao do 

CENICE, que nomeara uma comissao avaliadora.

qualidade tecnica do projeto: clareza da definigao do problema e objetivos, 
adequagao metodologica, adequagao cronologica; procedimentos de divulgagao e 

apropriagao dos resultados pela sociedade;
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Aderencia a proposta de articulagao entre ensino, pesquisa e extensao.

Articulagao entre os objetivos do projeto e as propostas de pesquisa do(s) curso(s).

Centrode
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Extensao

o desenvolvimentoaderencia da proposta e impacto do projeto para 

socioecondmico local e regional;
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3. Da inscriqao de Academicos Pesquisadores

3.1 Dos Requisitos para os Academicos Pesquisadores

II) alunos de outras instituipdes de ensino, sob forma de intercambio interinstitucional.

Ill) egresses do Centro Universitario Sao Jose de Itaperuna

3.2 Dos compromissos dos academicos-pesquisadores:

V. Comparecer as reunides do CENICE ou do orientador, conforme solicitado.

I.

II.
III.
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II. Apresentar sua produ^ao cientifica, sob a forma de poster ou apresenta^ao oral, na 

Semana Academica da Instituipao;

3.3 Dos criterios de renova$ao dos academicos-pesquisadores (bolsistas ou 
voluntarios)

I. Dedicar-se integralmente as atividades academicas e de pesquisas vinculadas ao 

projeto, em prosseguimento ao Plano de Atividades do Projeto e do Bolsista;

III. Apresentar: l-Ficha de Acompanhamento de Orienta^ao (mensalmente, no primeiro dia 

util do mes subsequente); II- Relatorio de atividades com periodicidade parcial (a cada 02 

meses de bolsa); III- Relatorio final ( ao final de doze meses de vigencia da bolsa).

IV. Nas publicaQbes e nos trabalhos apresentados, fazer referenda a sua condipao de 

bolsista do CENICE, de pesquisador de dado projeto e de academico do UNIFSJ;

Os projetos de inicia^ao cientifica e de extensao estarao disponiveis aos discentes 

por meio de edital, publicado pela coordenaQao do CENICE aqueles que tenham 

cumprido os seguintes requisitos:

I) academicos de superior, regularmente matriculados, em dia com suas obrigaQoes 

perante o Centro Universitario Sao Jose de Itaperuna e com bom aproveitamento 

academico;

Cumprimento da carga horaria prevista pelo Termo de Compromisso;

Indice de produtividade do academico-pesquisador; X
Nivel de envolvimento dos academicos-pesquisadores com o5projetqZj>

Centro de 
Iniciaqao 
Cientifica e 
Extensao
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2.5.7 O resultado da sele^ao de projetos sera divulgado no site da FSJ, em periodo 

definido pelo cronograma deste Edital. Apos divulgagao da listagem de projetos 

selecionados e das respectivas vagas, da-se inicio a InscriQao de academicos- 

pesquisadores.
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V.

4. Das Bolsas

As bolsas academicas sao ofertadas nas seguint condiedes:

I. As bolsas remuneradas tern vigencia semestraH^
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3.4.3 Apos a realizapao da inscriQao, o academico devera enviar para o e-mail 

institucional do CENICE (cenice@fsi.edu.br) os seguintes itens: Curriculo Lattes e a 

documentapao referente a etapa de Analise Curricular. Os documentos devem estar em 

formato PDF, alem disso, o e-mail deve estar com titulo “Inscri^ao de Academico 

Pesquisador”.

3.4.4 O pedido de Renovaqao dos academicos-pesquisadores sera realizado pelos 

proprios academicos em duas fases: (i) manifestaqao de interesse, feita online, pelo site 

da FSJ; (ii) preenchimento do Requerimento de Renovaqao, disposto no ANEXO V e 

envio para e-mail institucional do CENICE (cenice@fsi.edu.br) . Ambas as fases devem 

ser realizadas no periodo definido pelo cronograma deste Edital.

3.4.5 Todos os academicos-pesquisadores, que desejarem, deverao solicitar a renovaqao, 

independentemente de terem bolsa remunerada ou de desempenharem trabalho 

voluntario.

3.4 Da realiza^ao da Inscri^ao ou da Renova^ao dos academicos-pesquisadores em 
projetos
3.4.1 As inscrigdes dos candidates aos projetos de pesquisa e extensao deverao ser 

realizadas online pelo estudante no site da FSJ, no periodo definido pelo cronograma 

deste Edital. No ato da inscrigao, o academico devera escolher o(s) projeto(s) 

pretendido(s).

Paragrafo unico: em caso de submissao a mais de um projeto, deve-se enviar um e-mail 

para cada inscrigao.

3.4.6 A entrega inadequada da documentagao de inscrigao ou do requerimento de 
renovagao invalida a inscrigao realizada.

Centro de 
Iniciacao 
Cientifica e 
Extensao

uni FSJ
CENTRO DNIVEISirAilO SAO JOSE DE nAEERUHA

IV.

CENTRO UNIVERSITARIO SAO JOSE DE ITAPERUNA
Rua Major Porphirio Henriques, 41 - Centro - Itaperuna/RJ - CEP:28.300-000 

CNPJ: 29.642.709/0001-72
22 3811-0700 | www.fsj.edu.br | unifsj@fsj.edu.br

Respeito aos prazos previamente estabelecidos para entrega da Ficha de

Acompanhamento da Orientagao e dos relatorios parciais e bimestrais;

Anuencia do orientador do projeto.

3.4.2 Cada discente podera inscrever-se em quantos projetos desejar, mas sua 

participagao efetiva esta limitada a atuagao em ate 02 (dois) projetos, com anuencia dos 

professores-orientadores dos projetos, nao sendo possivel o acumulo de bolsas.
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6. Das etapas de sele^ao dos academicos-pesquisadores

7. Da Carga Horaria de Atividade de IniciaQao Cientifica e Extensao

6

2

6.4 Em caso de empate, serao considerados como criterios de desempate: Entrevista, 

Analise Curricular, Historico Escolar e Disponibilidade, respectivamente.

5. Do Cancelamento das Bolsas
As bolsas concedidas aos academicos pesquisadores podem ser canceladas em caso de:
I- Descumprimento da carga horaria definida em Termo de Compromisso;
II- Ato indisciplinar no ambiente de atuagao;
III- Desrespeito as normas eticas e morais no ambiente de atua^ao;
IV- Perda de prazos da Ficha de Acompanhamento da Orientagao e dos relatorios parciais 
e finals.
V- Nao participar da Semana Academica da instituigao;
VI- Solicitagao oficial do bolsista a Coordenagao do CENICE;
VII - Solicitagao oficial do professor-orientador do projeto a Coordenapao do CENICE.

6.2 A segunda etapa da sele^ao, obrigatoria, contara com Entrevista, presencial, 

realizada com banca examinadora composta pelo(a) Orientador(a) do Projeto e pela 

coordenadora do CENICE.

6.3 As datas, horarios e locals especificos da entrevista serao publicados no site da FSJ, 

no periodo definido pelo cronograma deste Edital.

6.5 O candidato que nao comparecer no dia e horario determinados para a entrevista 

estara automaticamente eliminado.

6.6 A pontuagao equivalente a cada etapa da selegao esta disposta no ANEXO III sobre 

os Criterios avaliativos para selegao de alunos.

6.1 A primeira etapa da selegao, obrigatoria, constara de analise da Disponibilidade, do 

Historico escolar e de Analise Curricular feita pela coordenadora do CENICE.

Centro de 
Iniciaoao 
Cientifica e 
Extensao
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II. A quantidade e o valor previsto para as bolsas remuneradas de IC e Extensao serao 
divulgados no periodo de inscrigao dos academicos previsto no ANEXO I.
III. O valor previsto para as bolsas sera abatido em desconto nas parcelas pagas 
mensalmente pelos academicos;

O candidato selecionado devera cumprir carga horaria minima de 10 horas semanais de 

atividade nos projetos de Iniciagao Cientifica e/ou Extensao, incluidas alidades/de 
campo, teoricas e encontros nesta instituigao com o docente responsavel, 'com ba^ no

http://www.fsj.edu.br
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orientador responsavel pelo projeto.

8. Das areas e eixos tematicos disponiveis

Os projetos deverao estar articulados as propostas de Iniciapao Cientifica e de Extensao

do curso, distribuidas de acordo com as linhas tabeladas a seguir:

Institucionais
Linha 1
Linha 2
Linha 3
Linha 4

Curso: Administragao
Linha 1
Linha 2
Linha 3

Curso: Biomedicina
Analises ClinicasLinha 1

Linha 2 Analise Citologica

Linha 3 Analise ambiental - analise de agua

Linha 4 Saude, Cidadania e Meio Ambiente.

Curso: Ciencias Contabeis
Linha 1
Linha 2
Linha 3
Linha 4

Linha 1
Linha 2
Linha 3

Curso: Farmacia
Linha 1 Atenpao Farmaceutica e Farmacologia
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Plano de Atividades do Projeto e do Academico-Pesquisador, elaborado pelo professor-

Empreendedorismo Social
Analise Mercadologica e Marketing Digital. 
Planejamento, Organizapao e Finanpas.

Analise e Mapeamento das demandas sociais 
Meio Ambiente e Desenvolvimento

Controladoria, Finanpas, Atuapao e Contabilidade Gerencial.
Contabilidade para Usuarios Externos.
Governanpa e Sustentabilidade Organizacional.
Impactos da Contabilidade no Setor Publico, nas Organizapbes e na 
Sociedade.

Curso: Enfermagem
Politicas, avaliapao e atenpao em saude e enfermagem
Gestao em saude e enfermagem e organizapao do trabalho
Promopao, educapao, cuidado e vigilancia em saude e enfermagem

Educapao, Diversidade e Direitos Humanos 
Produpao Artistica, Patrimonio e Memoria Cultural

Centrode
IF ""Ullk WwlKm ir-.joac.io

Extensao
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Linha 3

Curso: Historia
Linha 1
Linha 2
Linha 3

Curso: Letras
Linha 1
Linha 2

Linha 3
Linha 4

Linha 1

Linha 2
Linha 3
Linha 4

Psicologia Social, do Trabalho e das OrganizagdesLinha 5

9. Da divulga^ao dos resultados

10. Dos recursos

11. Da Certifica^ao

io no
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A interposiQao de recursos podera ser realizada por intermedio do envio de e-mail 

para o enderego eletronico do CENICE (cenice@fsj.edu.br), no prazo estabelecido pelo 

cronograma deste edital. O e-mail deve estar intitulado com “Recursos”.

A divulgagao do andamento de todo processo sera realizada por meio do site da 

FSJ, sendo responsabilidade dos candidates acompanhar todo o processo de selegao.

11.1 Os participantes da pesquisa, para fazer jus ao certificado de p. 

Programa de Iniciagao Cientifica e/ou Extensao do Centro Universitario

Centro de 
Iniciac^o 
Cientifica e 
Extensao
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Analises Clinicas e Toxicologicas
Manipulagao e Tecnologia Farmaceutica

Teoria da Historia, Cultura e Identidade
Historia, Genero e Poder
Historia, Educagao e Praticas de Ensino

Curso: Psicologia
Processes Interacionais no Contexto do Casal, da Familia, do
Grupo e da Comunidade
Psicanalise, Subjetivagao e Cultura
Psicopatologia, Psicoterapia e Linguagem
Saude mental

Literatura, Cultura e Sociedade
Linguistica Aplicada: Ensino e Aprendizagem de Lingua Materna e 
Estrangeira
Estudos linguistico-discursivos
Novas tecnologias para o ensino e aprendizagem

uni FSJ
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12. Do Inicio das Atividades de Inicia^ao a Pesquisa e Extensa©

13. Da validade dos projetos.

14. Das DisposiQdes Transitorias

Itaperuna, 27 de julho de 2022.
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As atividades de iniciapao cientifica e/ou extensao terao inicio a partir da assinatura do 

Termo de Compromisso do Professor-Orientador e do Academico-Pesquisador.

A continuidade das atividades do projeto esta condicionada a coleta bimestral dos 

resultados alcanpados pela pesquisa.

I - Os casos omissos serao resolvidos pela Coordenapao do Centro de Iniciapao Cientifica 

e Extensao, ouvido o Conselho Academico do Centro Universitario Sao Jose de 

Itaperuna, se necessario.

II - O documento original deste Edital esta assinado e disponivel na sala do Centro de 

Iniciapao Cientifica e Extensao.

unelle da Sil
Coordenadora do Centro de Iniciapao Qi'

tPereira
itifica e Extensao - CENICE/UNIFSJ

Centro de 
Iniciapao 
Cientifica e 
Extensao

Jader AlrT^dTdq^iva

Reitor do Centro Universitario Sao Jose de Itaperuna - UNIFSJ
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Itaperuna, deverao cumprir a carga horaria minima estipulada, bem como ter urn 

desempenho satisfatorio nas atividades programadas.

11.2 O participante do Programa de Iniciapao Cientifica ou Extensao do Centro 

Universitario Sao Jose de Itaperuna recebera certificado de participapao emitido pelo 

Centro de Iniciapao Cientifica e Extensao da IES.

Hudson de Oliveira Costa
Pro-reitor Academico do Centro UniversitarnrSao Jose de Itaperuna - UNIFSJ
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ANEXO I - CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

DATA/PERIODOETAPA/ATIVIDADE

Publicapao do Edital 02/08/2022

InscriQao dos Projetos/Pedido de
02/08 a 12/08/2022

Renova^ao de Projetos

Sele^ao dos projetos 15/08/2022

Resultado parcial de sele^ao dos projetos 19/08/2022

22 e 23/08/2022

24/08/2022

Resultado final da sele^ao dos projetos 25/08/2022

Inscri^ao dos Academicos 29/08 a 02/09/2022

Selepao dos Academicos 05 e 06/09/2022

Resultado da sele^ao dos estudantes 08/09/2022

Inicio das atividades dos projetos
Compromisso
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Prazo para recursos
Analise dos recursos

Data de Assinatura do Terrpo'de
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CENCE

Categoria

10 pontos

5 pontos

5 pontos

2 pontos

0 pontos

10 pontos

Qualidade Tecnica

(Ate 40 pontos)
0 pontos

2 pontos

20 pontos

10 pontos

10 pontos

0 .njos

11

3

Procedimentos de divulga^ao 
e apropriagao dos resultados 

(Ate 5 pontos)

Problemas e Objetivos 
(Ate 5 pontos)

Apresenta claramente a proposta de promogao do 
desenvolvimento socioeconomico local e regional, com 

argumentos consistentes.

Metodologia 
(Ate 5 pontos)

Centro de 
Iniciacao 
Cientifica e 
Extensao

CENTRO UNIVERSITARIO SAO JOSE DE ITAPERUNA
Rua Major Porphirio Henriques, 41 - Centro - Itaperuna/RJ - CEP:28.300-000 

CNPJ: 29.642.709/0001-72
22 3811-0700 | www.fsj.edu.br | unifsj@fsj.edu.br

uni FSJ
CENTRO UNIVTISIlAllO S*O JOSt 01ITAREIUNA

Impacto na formapao 
discente do 

bolsista/voluntario 
(Ate 20 pontos) 

Impacto do projeto 
para o 

desenvolvimento 
socioeconomico local 

e regional 
(Ate 20 pontos)

Integragao entre Ensino, 
Pesquisa e Extensao 

(Ate 10 pontos)

Adequagao entre os 
objetivos do projeto e o 
cronograma previsto no 
Plano de Atividades dos 

Projetos 
(Ate 5 pontos)

Viabilidade de execugao do 
projeto 

(Ate 5 pontos)

0 pontos
20 pontos

Apresenta parcialmente a possibilidade de impacto do projeto no 
desenvolvimento socioeconomico local e regional, com 

________________ argumentagao limitada.________________  
Nao se aplica.

ANEXO II 
e IC e Extensao e de Projetos de Extensao

Pontos

___________ Viavel___________  
Viabilidade condicionada a alguns 

___________ajustes___________ 
Inviavel em boa parte da proposta 
Excelente proposta de divulgagao 

e apropriagao dos resultados 
Proposta razoavel, com algumas 

_______ inconsistencias_______  
________ Nao se aplica________  

Projeto devidamente articulado 
Projeto parcialmente articulado 
Nao preve articulagao com as 

propostas de pesquisa do curso

Definidos claramente e inter- 
_______ relacionados________ 
Definidos com algumas 
______ inconsistencias_______ 
Descreve claramente a 

metodologia empregada. 
Descreve, com algumas 

inconsistencias, a metodologia 
________ empregada.________  

Nao delimita a abordagem 
_______ metodoldgica._______  

Fortemente integrado entre as 3 
__________ areas__________  

Parcialmente integrado 
_______ Nao se aplica_______  

Completamente adequada 
Parcialmente adequada, 

necessitando de alguns ajustes. 
Inadequada, necessitando de 

muitos ajustes.

0 pontos
5 pontos
2 pontos
0 pontos

5 pontos 
0 pontos
5 pontos
2 pontos

5 pontos
2 pontos

0 pontos
5 pontos

Tab. 1 - Criterios de Selegao de Projetos c 
Criterio

Articulagao entre os objetivos 
do projeto e as propostas de 

pesquisa do(s) curso(s)
______ (Ate 5 pontos)______

Apresenta claramente o impacto na formagao discente, com 
________________ argumentos consistentes.______________

Apresenta parcialmente o impacto na formagao discente, com 
_________________ argumentagao limitada._______________

Nao se aplica.

http://www.fsj.edu.br
mailto:unifsj@fsj.edu.br


Criterio Pontos

Disponibilidade

(Ate 5 pontos)
Diversidade de dias

At6 1 ano

Livro/capitulo

Analise Curricular Publica^ao em periddico 2 pontosProduQ^o Cientffica

(Ate 35 pontos)
1 ponto

Historico Escolar Aproveitamento

(Ate 20 pontos) Desempenho

ExpositpSo 10 pontos

20 pontos
Entrevista

(Ate 40 pontos) 10 pontos
ArgumentaQao

ontos

12

Expertencia em Pesquisa ou 
Extensao

Participaqao em eventos 
academico-cientifico- 

culturais

Carga hordria 
disponivel

Centro de 
Iniciao^o 
Cientifica e 
ExtensSo

CENTRO UNIVERSITARIO SAO JOSE DE ITAPERUNA
Rua Major Porphirio Henriques, 41 - Centro - Itaperuna/RJ - CEP:28.300-000 

CNPJ: 29.642.709/0001-72
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uni FSJ
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10 boras ou mais
Ate 10 boras

3>5 dias
Ate 2 dias

Mais de 1 ano

5 pontos 
2 pontos 
0,5 ponto 
10 pontos 
5 pontos 
10 pontos 
5 pontos

20 pontos

2 pontos
1 pontos
3 pontos
1 pontos
6 pontos

3 pontos

3 pontos

PublicagSo em Anais de 
congresso

Organizador 
Comunicador

Ouvinte
8,0>10,0(CR) 

_______ 6,0>8,0 (CR)_______
Nenhuma dependencia 

Com dependencia

Expde-se de forma clara e 
_________ objetiva_________  

Exp6e-se, em certo(s) 
momento(s), de forma confusa 

_______ e imprecisa________
Demonstra capacidade de 

argumentagao para aquisigSo 
da vaga (explicitando 

argumentos consistentes) 
Demonstra capacidade 

limitada de argumentag^o para 
aquisigSo da vaga 

(explicitando argumentos 
imprecisos ou inconsistentes) 
NSo demonstra capacidade de 
argumentagao para aquisigao 

_________ da vaga________

ANEXO III
Tab. 1 - Criterios de Selegao de Academicos-Pesquisadores

Categoria

http://www.fsj.edu.br
mailto:unlfsj@fsj.edu.br


ANEXO IV

| Descrever a disponibilidade de recursos materiais, humanos e financeiros para a execugao do projeto.

13

Titulo

Resumo

Introdugao (Justificativa e fundamentagao teorica)

Objetivos

Metodologia de Execupao do Projeto

Resultados esperados

Referencias Bibliograficas

Viabilidade de Execupao do Projeto

Parcerias Envolvidas (quando houver)

Relapao entre Ensino, Pesquisa e Extensao

Estrategias de divulgapao

Descrever as parcerias com orgaos, empresas e outras instituigoes de ensino, pesquisa, extensao envolvidas 
na execugao do projeto.

Descrever como o projeto articula e trabalha o principio da indissociabilidade das atividades 
pesquisa e extensao no fazer academico./

Eimportante tambem que seja claro, sucinto, unico, atraente, facil de ser lembrado e de pronuncia adequada 
para divulgar a identidade do projeto.

Apresentagao do embasamento teorico e da justificativa do projeto. Explicitar a contribuigao do projeto de 
pesquisa e/ou extensao para o avango cientifico e tecnologico e/ou para o desenvolvimento social e 
sustentavel.

- Especifico(s):
O especifico aborda questbes particulares do objetivo geral.

Deve conter os materiais utilizados, bem como a metodologia de execugao, com condugao e analise descritas 
com clareza e precisao. Os processes e tecnicas ja publicados e amplamente conhecidos sao referenciados 
por citagao. Delimitar, neste item, o numero de academicos-pesquisadores necessario para executar o 
projeto.

Somente deverao ser listados os documentos efetivamente citados no projeto. Utilizar ABNT com ordem 
alfabetica crescente dos autores.

PROPOSTA DO PROJETO DE INICIAQAO CIENTIFICA E EXTENSAO E DE 
PROJETOS DE EXTENSAO

- Geral:
O objetivo geral refere-se a uma visao abrangente do problema.

- Do Projeto
Deve descrever os resultados esperados com o desenvolvimento do projeto.____________________________
- Beneficios a Sociedade
Deve descrever os problemas que este projeto visa solucionar._______________________________________
- Protegao da Propriedade Intelectual (quando cabivel)
Deve descrever a forma de protegao da propriedade intelectual gerada a partir deste projeto, sendo elas quais 
forem.

Deve conter, de forma sucinta, introdugao, objetivos, material e metodos e resultados esperados em um 
paragrafo unico.

ehsino,



Descrever as formas e os veiculos que serao utilizados para promogao do projeto.

I Descrever os procedimentos que serao adotados para avaliar de forma critica o desenvolvimento do projeto.

2° 3° 4° 5° 7° 8° 9° 10° 11° 12°

7

14

Estrategias e instrumentos de avaliagao do projeto

CRONOGRAMA DE EXECUQAO DO PROJETO 2022
Descrigao das Atividades 

Atividade
I, ________
Z_________
3, ________
4. ________
5, ________
6. ________
L_________
8. _________
9. ______
10. ________
II. ________
Observapao:

Meses 
6°1°



ANEXO V

REQUERIMENTO DE RENOVAQAO

1- TIPO DE REQUERIMENTO

| RENOVAQAO DE PARTICIPAgAO COMO ACADEMICO-PESQUISADOR| renovaqAo de projeto de ic e extensAo

2-

| ACADfeMICO-PESQUISADOR COM BOLSA REMUNERADA

| COORDENADOR SEM REMUNERAQAO | ACADfeMICO-PESQUISADOR SEM BOLSA REMUNERADA

| RG:CPF:

| E-MAIL LEGIVEL:TELEFONE:

]COORDENADOR:

]TEMPO DE VIGENCIA:

3- JUSTIFICATIVA PARA RENOVAQAO DO PROJETO

4- JUSTIFICATIVA PARA (NAO) RENOVAQAO DE ACADEMICOS-PESQUISADORES

Academico-pesquisador:

| ACADEMICO-PESQUISADOR COM BOLSA REMUNERADA | ACADEMICO-PESQUISADOR SEM BOLSA REMUNERADA

JUSTIFICATIVA:

Academico-pesquisador:

| ACADEMICO-PESQUISADOR COM BOLSA REMUNERADA

JUSTIFICATIVA:

ASSINATURA DO REQUERENTE

15

2.3 - INFORMAQOES DO PROJETO AO QUAL ESTA VINCULADO
TiTULO DO PROJETO:

DADOS GERAIS DO REQUERENTE
2.1 - ATRIBUIQAO

| COORDENADOR COM REMUNERAQAO

Declaro, sob as devidas penas legais, que as informayOes estao atualizadas e traduzem a expressSo da verdade.(^

________2.2 - INFORMAQOES PESSOAIS
NOME:

| I ACADEMICO-PESQUISADOR SEM BOLSA REMUNERADA

5- PEDE DEFERIMENTO
LOCAL E DATA


