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PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À PESQUISA 

MODALIDADE: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 

 

1. Da Modalidade e seus Objetivos 

 

O Conselho Universitário da PUC-SP, com o objetivo de “despertar vocação 

científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação”, na sessão 

de 29/06/1988, criou o Programa Institucional de Iniciação Científica na 

Universidade. Pela resolução Nº 05, de 27/09/1988, o Conselho de Ensino e 

Pesquisa regulamentou esse Programa, criando assim o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC-CEPE. 

O Programa de Bolsa de Iniciação Científica do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o PIBIC-CNPq, fôra criado antes do 

PIBIC-CEPE. Era, no entanto, destinado somente às universidades públicas, 

principalmente federais. Graças à demonstração, junto ao CNPq, da natureza 

pública das atividades da PUC-SP e de seu caráter comunitário, conseguiu-se que a 

partir de 1989 quotas do PIBIC-CNPq fossem destinadas, também, à nossa 

Universidade. 

Assim, tem-se hoje na Universidade, bolsas de iniciação científica dos 

Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica da PUC-SP e do 

CNPq, ou seja, PIBIC-CEPE e PIBIC-CNPq. 

Os objetivos do Programa com relação ao aluno/bolsista são:  

a) despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes de graduação, mediante participação em projetos de pesquisa orientados 

por pesquisadores qualificados integrantes de grupos de pesquisa consolidados;    

b) possibilitar ao iniciante a aprendizagem de técnicas e métodos, bem como 

estimular o desenvolvimento do pensar e do criar científicos, decorrentes das 

condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; 

c) despertar no bolsista uma nova mentalidade em relação à pesquisa;  

d) preparar alunos para a pós-graduação; 
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e) possibilitar a diminuição do tempo de permanência do bolsista (quando 

ingressar) na pós-graduação. 

Ambos os Programas têm as mesmas finalidades e os mesmos rigores 

quanto às exigências de qualidade, seleção, acompanhamento e avaliação da 

pesquisa e de seu desenvolvimento. Quanto ao perfil do aluno o PIBIC-CEPE é 

apenas mais flexível, principalmente quanto à exigência do regime de dedicação do 

orientador. 

Aceita a participação de alunos de iniciação científica (sem bolsa) ou seja, 

sem subsídio financeiro, mas que desenvolvam atividades de pesquisa, mediante 

plano de trabalho apresentado pelo pesquisador responsável pelo projeto. Esses 

alunos deverão seguir as mesmas prerrogativas e obrigações acadêmicas do 

bolsista. 

 

2. Do Gerenciamento do Programa e dos Comitês Local e Externo 
 
 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica da Universidade 

está sob a Coordenação Geral da Vice-Reitoria Acadêmica, que preside o Conselho 

de Ensino e Pesquisa - CEPE. A gestão do Programa está afeta à Comissão de 

Pesquisa desse colegiado e a seu respectivo Presidente. 

 No trabalho de seleção, classificação, acompanhamento e avaliação dos 

projetos, a Comissão de Pesquisa conta com a assessoria dos Comitês Local e 

Externo. 

 O Comitê Local é constituído de pesquisadores da Instituição, das diversas 

áreas de conhecimento, com titulação mínima de doutor. 

 Sua principal atribuição é o acompanhamento do Programa e a definição dos 

critérios para seleção e avaliação dos projetos, orientadores e alunos/bolsistas, 

observadas as recomendações a esse respeito. 

 O Comitê Externo é constituído de pesquisadores com bolsa de produtividade 

em pesquisa, categoria I do CNPq, de modo a abranger todas as áreas de 

conhecimento. 

 Sua atribuição básica é analisar os currículos dos orientadores, os históricos 

escolares e os planos de trabalho dos alunos/bolsistas, dar parecer de mérito nos 
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projetos de pesquisa, quando do processo de seleção, e analisar o desempenho dos 

alunos/bolsistas, inclusive no Encontro Anual de Iniciação Científica.   

 
 

3. Das condições e requisitos para solicitação/concessão de bolsa de 

iniciação científica 

 

 As condições básicas e comuns do Programa, para o aluno receber bolsa de 

Iniciação Científica são:  

� estar matriculado, regularmente, em curso de graduação, entre o segundo 

e o último ano do curso (para as pesquisas do PIBIC-CEPE que iniciarem em 

março), para as pesquisas que iniciarem em agosto, os alunos deverão estar 

matriculados entre o segundo e o penúltimo ano; 

� ter excelente rendimento acadêmico; 

� não ter reprovação em disciplinas afins com as atividades do projeto de 

pesquisa; 

� não ser do mesmo círculo familiar do orientador; 

� não afastar-se da instituição em que desenvolve seu projeto de pesquisa, 

exceto para realização de pesquisa de campo, participação em evento científico ou 

estágio de pesquisa, por período limitado e com autorização expressa da 

coordenação do PIBIC na instituição, após solicitação justificada e endossada pelo 

orientador; 

� ter sido selecionado e indicado pela Comissão de Pesquisa, para fazer 

parte do Programa; 

� não estar recebendo bolsa monitoria pela instituição, se for o caso, 

candidatar-se como aluno de iniciação científica(sem bolsa); 

� não pertencer ao Programa Estudante Convênio – Graduação, se for o 

caso, candidatar-se como aluno de iniciação científica(sem bolsa). 

 
São condições específicas para o aluno pleitear bolsa pelo PIBIC-CNPq: 

� dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 

� não estar cursando ou ter cursado outra graduação; 
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� não possuir vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração 

decorrente do exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive os de estágio 

remunerado, durante a vigência da bolsa;  

� ter menos de 24 anos. Quando completada essa idade, a aceitação do 

bolsista dependerá de justificativa do orientador, que será julgada pelo Comitê Local; 

 

Para o aluno pleitear bolsa pelo PIBIC-CEPE, não poderá ter recebido bolsa 

do PIBIC-CEPE, se for o caso, poderá candidatar-se como aluno de iniciação 

científica (sem bolsa). 

Ainda para o PIBIC-CEPE, será aceita a iniciação científica vinculada a 

projeto de pesquisa individual do professor titulado, bem como a pesquisa do próprio 

aluno, desde que assumido por um orientador e devidamente aprovado pela 

Comissão de Pesquisa. 

4. Dos Compromissos do Bolsista 

 

Ao pleitear bolsa de Iniciação Científica, o aluno deve conhecer 

principalmente as normas e os procedimentos previstos neste Manual. Os 

candidatos ao PIBIC-CNPq poderão, além dessas, ter acesso direto às específicas 

do CNPq pelo site www.cnpq.br/. 

Destacam-se, a seguir, os seguintes procedimentos e compromissos de 

responsabilidade do bolsista: 

� preencher contrato de iniciação científica e devolvê-lo, no prazo previsto, 

sob pena de não ser incluído na folha de pagamento; 

� comprometer-se com o desenvolvimento do plano de trabalho previsto 

pelo Orientador e sob sua orientação de modo contínuo e sistemático e de maneira 

a cumprir as atividades  previstas no cronograma; 

� não acumular bolsa ou auxílio de outra fonte ou agência de 

financiamento para a mesma finalidade. Caso isso ocorra, o bolsista deverá 

comunicar oficialmente a Comissão de Pesquisa e solicitar o cancelamento da bolsa; 

� apresentar relatórios parciais e final de acordo com as normas; 

� participar das atividades preparatórias para o Encontro Anual de 

Iniciação Científica da PUC-SP; 
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� apresentar os resultados finais da pesquisa por meio de exposições em 

painéis e/ou orais no Encontro Anual de Iniciação Científica e em outros eventos 

científicos; 

� fazer referência à sua condição de bolsista do PIBIC-CEPE ou do PIBIC-

CNPq nas publicações e trabalhos apresentados; 

� no caso de renovação, para o PIBIC-CNPq, não ter reprovação em 

qualquer disciplina do curso, no período em que foi bolsista;  

� comunicar oficialmente ao orientador sobre interrupção/cancelamento da 

pesquisa, devidamente justificada, apresentando relatório das atividades 

desenvolvidas durante o período subsidiado, com encaminhamento pelo orientador à 

Comissão de Pesquisa; 

� devolver ao FAP (bolsa CEPE) ou ao CNPq em valores atualizados os 

créditos recebidos indevidamente, caso os requisitos e compromissos acima 

estabelecidos não sejam cumpridos; 

� observar as datas importantes da Iniciação Científica previstas no 

Calendário Geral da Universidade e no Calendário da Comissão de Pesquisa. 

 

5. Da Solicitação e da Documentação 

 

Para solicitação de bolsa de iniciação científica do PIBIC-CEPE ou do PIBIC-

CNPq, o Orientador e o aluno/bolsista, conjuntamente, deverão providenciar a 

seguinte documentação: 

a) projeto de pesquisa; 

b) curriculum vitae na base do Lattes de todos os solicitantes (atualizado e 

versão completa, contendo indicadores de produção); 

c) parecer do orientador, destacando a relevância do projeto (ou do plano 

de trabalho) e a escolha do aluno/bolsista; 

d) comprovante de matrícula do aluno com histórico escolar de conferência 

atualizado (sob a responsabilidade da Secretaria); 

e) parecer do Comitê de Ética da Universidade, quando cabível, e outras 

exigências previstas no Regimento desse colegiado ou em lei; 

f) em caso de pesquisa envolvendo animais de experimentação, o projeto 

deve conter uma seção onde se explicite como foram analisados os aspectos éticos 
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envolvidos com a manipulação ou tratamento dos animais de experimentação, 

principalmente se os mesmos envolverem 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, organizado conforme legislação do Colégio Brasileiro em 

Experimentação Animal (COBEA).  

A solicitação de bolsa de iniciação científica será formulada pelo Orientador 

através do Sistema de Cadastro de Pesquisa da Universidade, podendo as 

orientações ser obtidas junto às Secretarias Acadêmicas.  

A falta de qualquer documento ou o preenchimento parcial do Sistema 

consistirá motivo para suspender a tramitação da solicitação; enquanto a lacuna não 

for sanada, o pedido não tramitará podendo acarretar, inclusive, a sua recusa. Cada 

unidade, dentro dos prazos previstos no Calendário Geral da Universidade, 

disciplinará essa matéria de acordo com suas respectivas realidades. 

 

6. Dos requisitos para o projeto de pesquisa 

Toda iniciação científica dar-se-á mediante vinculação do aluno/bolsista a um 

projeto de pesquisa. Esse projeto deverá  atender aos seguintes requisitos: 

� ser apresentado pelo orientador de maneira clara e resumida, ocupando 

no máximo 20 páginas digitadas, devendo conter: página de rosto, autoria do 

projeto, resumo, introdução, delimitação do tema da pesquisa, problematização do 

tema escolhido e hipótese, objetivos, quadro teórico, metodologia, plano(s) de 

atividades, cronograma e bibliografia; 

� ser associado a projeto institucional de grupos de pesquisa cadastrado 

no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, obrigatório ao PIBIC-CNPq; 

� ter mérito técnico-científico, refletindo originalidade, relevância e 

viabilidade técnica; 

� para projetos do PIBIC-CEPE não serão aceitas renovações da 

pesquisa, devendo ser previsto no cronograma o desenvolvimento da pesquisa por 

12 meses; 

� ter passado pelo processo seletivo da Comissão de Pesquisa e por ela 

aprovado, em última instância. 
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7. Dos Requisitos para o Orientador 

 

São requisitos para o Orientador: 

� ter experiência compatível com o papel de orientador e para formação 

de pessoal qualificado; 

� ter disponibilidade para assumir os compromissos de orientador 

previstos neste Manual; 

� ser pesquisador com, título mínimo de doutor e com produção científica, 

tecnológica ou artístico-cultural, divulgada nos principais veículos de comunicação 

da área. Excepcionalmente, admitem-se orientadores com o título de mestre, com 

expressiva produção nos últimos três anos; 

� o orientador com título de doutor poderá orientar até 02 (dois) bolsistas 

pelo CNPq, até 2 (dois) bolsistas e até 2 (dois) alunos de IC (sem bolsa) pelo CEPE, 

o orientador com título de mestre poderá orientar 01 (um) bolsista pelo CNPq, 01 

(um)  bolsista e 01 (um) aluno de IC (sem bolsa) pelo CEPE. O número total de 

orientandos por orientador não poderá exceder o limite acima; 

� é vedada a orientação de iniciação científica a alunos do doutorado; 

� ser pesquisador integrante de Grupo de Pesquisa cadastrado no 

Diretório do CNPq; 

� possuir contrato de trabalho com tempo integral, obrigatório ao PIBIC-CNPq. 

 
8. Dos compromissos do Orientador 

 
São compromissos do Orientador: 

� selecionar os alunos/bolsistas de acordo com as condições e requisitos 

previstos neste Manual; 

� orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho científico, na 

elaboração de relatórios e do material para apresentação dos resultados no 

Encontro Anual de Iniciação Científica, congressos, seminários, efetuando as 

revisões necessárias; 

� emitir pareceres sobre desempenho do aluno/bolsista durante a vigência 

da pesquisa;  
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� acompanhar a exposição/apresentação do trabalho de iniciação 

científica do aluno/bolsista no Encontro Anual de Iniciação Científica e outros 

congressos; 

� incluir o nome do aluno/bolsista de iniciação científica nas publicações e 

trabalhos apresentados em eventos científicos;  

� observar as datas importantes da Iniciação Científica previstas no 

Calendário Geral da Universidade para o cumprimento das mesmas. 

 

9. Da Tramitação do Processo 

 
Estando em ordem a documentação e verificada a adequação da solicitação 

aos objetivos e normas do CEPE, o pedido será protocolizado pela Secretaria 

Acadêmica. Em seguida, cada processo será encaminhado à Chefia do 

Departamento do responsável ou autor do projeto de pesquisa, que providenciará a 

apreciação do seu mérito, manifestado mediante parecer elaborado de acordo com 

os parâmetros da Comissão de Pesquisa. Os pareceres dos Departamentos 

referente aos projetos de pesquisa deverão ser submetidos à aprovação do 

Conselho Departamental da Faculdade. Posteriormente a essa apreciação, os 

processos serão encaminhados à Consultec para tramitação pelo CEPE.  

Todos projetos de pesquisa, independente do nível do estudo ou da 

investigação, que envolvam seres humanos, os quais enquanto sujeitos, possam ser 

expostos na vulnerabilidade da sua dignidade, direitos, segurança e bem estar, terão 

de ser submetidos à aprovação ética. (art.3º Regimento Comitê de Ética em 

Pesquisa). 

Os responsáveis deverão incluir, a partir do exposto acima, uma reflexão 

sobre os seus respectivos projetos, do ponto de vista ético. Verificada pelo autor ou 

responsável, a necessidade da aprovação ética, a Secretaria Acadêmica submeterá 

o projeto ao parecer do Sub-Comitê de Ética da sua unidade ou área. 

 

v. fluxograma à pg. seguinte 
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aprovação do Conselho Departamental 

Encaminhamento dos processos à  Consultec-
Secretaria da Comissão de Pesquisa 

Decisão final da Comissão de 
Pesquisa/Comitê Institucional de IC 

Divulgação do resultado 

Responsável/ 
Autor 
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de Ética 

Responsável/Autor 

Direção Faculdade, Chefia Departamento, 
Programas de Pós, Secretaria Acadêmica e de 

Apoio aos Grupos de Pesquisa da Pós 

Conferência dos processos 
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11. Dos Procedimentos e Critérios de Concessão 

 
A Presidência da Comissão de Pesquisa designará um ou mais assessores 

da Assessoria Científica para a apreciação de cada projeto, que realizará(ão) análise 

e parecer de mérito. 

O Comitê Local analisará e classificará os pedidos, a partir dos pareceres 

emitidos pela Assessoria Científica, encaminhando-os à decisão final da Comissão 

de Pesquisa, que será submetida à homologação do plenário do CEPE. 

Os resultados das solicitações serão encaminhados às Chefias de 

Departamentos e às Direções de Faculdade para ciência. 

Os pareceres de mérito científico do projeto serão encaminhados pela 

Consultec – Secretaria da Comissão de Pesquisa ao responsável pelo projeto. No 

caso de indeferimento, a Consultec encaminhará também ao responsável pelo projeto, 

a justificativa do indeferimento, cabendo-lhe pedido de reconsideração à Comissão de 

Pesquisa, devidamente justificado e refutadas as razões do indeferimento, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, a partir da ciência. 

 

A relação dos alunos contemplados com bolsa PIBIC-CEPE e PIBIC-CNPq 

será divulgada pelas suas respectivas Secretarias Acadêmicas nos seus quadros de 

avisos e pelo site www.pucsp.br/. 

 
12. Sobre o acompanhamento dos projetos de iniciação científica e 

avaliação das atividades do bolsista 

     

O Comitê Local e a Comissão de Pesquisa acompanharão o desenvolvimento 

do plano de trabalho do aluno/bolsista por meio de relatórios individuais (parcial e 

final). 

Os relatórios deverão ser apresentados nos prazos previstos no Calendário 

Geral da Universidade. 

No caso de pesquisas em grupo ou que envolvam mais de um aluno/bolsista 

de iniciação científica, cada um deverá entregar seu resumo e relatórios 

individuais. 
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Caso o aluno/bolsista venha interromper/cancelar a pesquisa, deverá 

comunicar oficialmente à Comissão de Pesquisa, amplamente justificada, 

apresentando relatório das atividades desenvolvidas durante o período subsidiado, 

sob pena de devolução dos valores recebidos. 

 

Relatório parcial 

O relatório parcial tem o objetivo de apresentar, após seis meses de vigência 

do período da bolsa, relatório de pesquisa, contendo resultados parciais, de acordo 

com o desenvolvimento do projeto ou sub-projeto aprovado.  

Respeitadas as especificidades de cada área, além de parecer do 

orientador com desempenho do aluno/bolsista, os relatórios parciais deverão 

conter duas partes, a saber: 

1ª Parte - relatório das atividades: 

a) descrição pormenorizada e análise das atividades desenvolvidas no 

período abrangido pelo relatório, considerando os objetivos da pesquisa, 

especificando-se o seguinte: 

� a sistemática adotada pelo professor na orientação; 

� os objetivos alcançados, as dificuldades encontradas e estratégias 

usadas para superá-las; 

� as eventuais alterações feitas sobre o trabalho original e respectivas 

justificativas; 

� as atividades acadêmico-culturais de que tenha participado, 

relacionadas com a pesquisa em andamento, como seminários, cursos, etc. e os 

principais efeitos na sua formação; 

 
2ª Parte - relatório científico: 

a) apresentação e discussão crítica dos resultados preliminares da 

pesquisa, incluindo a revisão da literatura e a descrição dos procedimentos de coleta 

e/ou do método utilizado; 

b) resumo da pesquisa; 

c) cronograma de trabalho da etapa seguinte da pesquisa. 

O Relatório deverá ser assinado pelo bolsista e entregue na Secretaria 

Acadêmica, responsável por providenciar comprovante de matrícula e histórico 
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escolar de conferência de todos os bolsistas e/ou alunos de iniciação científica 

envolvidos na pesquisa, e encaminhar à Chefia de Departamento do responsável 

pela pesquisa, que o submeterá à apreciação de mérito. Após essa avaliação os 

relatórios serão encaminhados à Consultec para tramitação aos órgãos 

competentes.   

Relatório final 

O relatório final tem o objetivo de apresentar, após doze meses de vigência 

do período da bolsa, relatório de pesquisa, contendo resultados finais, de acordo 

com o desenvolvimento do projeto ou sub-projeto aprovado.  

Respeitadas as especificidades de cada área, além de parecer do 

orientador com desempenho do aluno/bolsista, o relatório final deverá conter 

duas partes, a saber: 

1ª Parte - relatório das atividades: 

a) descrição pormenorizada e análise das atividades desenvolvidas no 

período abrangido pelo relatório, considerando os objetivos da pesquisa, 

especificando-se o seguinte: 

• a sistemática adotada pelo professor na orientação; 

• os objetivos alcançados, as dificuldades encontradas e estratégias 

usadas para superá-las; 

• as eventuais alterações feitas sobre o trabalho original e respectivas 

justificativas; 

• as atividades acadêmico-culturais de que tenha participado, 

relacionadas com a pesquisa em andamento, como seminários, cursos, etc. e os 

principais efeitos na sua formação; 

2ª Parte - relatório científico: 

a) apresentação e discussão crítica dos resultados da pesquisa, incluindo a 

revisão da literatura e a descrição dos procedimentos de coleta e/ou do método 

utilizado; 

Esse Relatório final deverá ser acompanhado de parecer do orientador 

com desempenho do aluno/bolsista e de resumo da pesquisa, em disquete, 

elaborado de acordo com modelo disponível na Consultec-Secretaria da 
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Comissão de Pesquisa, com a finalidade de ser publicado nos Anais do Encontro 

Anual de Iniciação Científica. 

O Relatório deverá ser assinado pelo aluno/bolsista e entregue na 

Secretaria Acadêmica, responsável por providenciar comprovante de matrícula e 

histórico escolar de conferência de todos os bolsistas e/ou alunos de iniciação 

científica envolvidos na pesquisa, e encaminhar à Chefia de Departamento do 

responsável pela pesquisa, que o submeterá à apreciação de mérito. Após essa 

avaliação os relatórios serão encaminhados à Consultec para tramitação aos órgãos 

competentes. 

13. Da Análise dos Relatórios 

 

Os Relatórios parcial e final serão analisados e acompanhados, sempre que 

possível, pelos mesmos pareceristas do Departamento e da Assessoria Científica, 

que acompanharão seu desenvolvimento.  

O parecer emitido pela Assessoria Científica será encaminhado ao orientador 

do projeto. 

A Comissão de Pesquisa, com base na avaliação do projeto poderá 

recomendar a divulgação e/ou publicação de seus resultados. 

Se a Comissão de Pesquisa julgar oportuno, poderá promover discussão com 

o pesquisador ou grupo sobre aspectos eventualmente questionados ou solicitar 

complementação de dados. 

 

14. Atraso na entrega do Relatório final 

 

Os atrasos na entrega do Relatório final acarretarão ao bolsista a devolução 

do montante correspondente ao período financiado e a não concessão de qualquer 

outro auxílio ou apoio à pesquisa, até a avaliação do relatório final. 

 

15. Do cancelamento e substituição de bolsista 

 

O cancelamento da bolsa com substituição de bolsista poderá ocorrer: 

a) Para os bolsistas PIBIC-CNPq: quando solicitado à Comissão de 

Pesquisa pelo Orientador, no caso de desempenho insatisfatório, ou outro motivo 
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justificado. Nessa situação, o bolsista poderá ser substituído, vedada, substituição 

nos meses de junho e julho. 

b) Para os bolsistas PIBIC-CEPE: quando solicitado à Comissão de 

Pesquisa pelo Orientador, no caso de desempenho insatisfatório, ou outro motivo 

justificado, desde que o projeto seja de autoria do orientador. Nessa situação, o 

bolsista poderá ser substituído por até, no mínimo, um período de seis meses. 

 Para o PIBIC-CEPE, o cancelamento da bolsa sem substituição de bolsista, 

ocorrerá quando o projeto for de autoria do bolsista cancelado ou quando o prazo de 

cancelamento for inferior a 6 meses do término da pesquisa. 

c) O cancelamento da bolsa será automático, nas seguintes situações: 

• conclusão do curso pelo bolsista; 

• inobservância dos prazos fixados no Calendário Geral da Universidade e 

da Comissão de Pesquisa para entrega de relatórios parcial e final, ou sua falta; 

• reprovação do relatório; 

• desempenho acadêmico insatisfatório.  

O orientador fica responsável por comunicar à Comissão de Pesquisa o não 

comparecimento do aluno/bolsista às reuniões de orientação, caso isso ocorra.  

 

16. Do Encontro Anual de Iniciação Científica 

 
Anualmente, todos os alunos/bolsistas do PIBIC são avaliados em seminário, 

apresentando os resultados do plano de trabalho individual, através de exposições 

em painéis e/ou oral. Esta avaliação é realizada por representantes do Comitê Local 

do PIBIC, do Comitê Externo e de um representante do CNPq. 

É obrigatória a presença dos orientadores na apresentação dos 

alunos/bolsistas durante o evento. 

A Comissão de Pesquisa do CEPE e o Comitê Local proporcionam atividades 

preparatórias para o Encontro Anual de Iniciação Científica, destinadas aos 

alunos/bolsistas que serão divulgadas nas secretarias acadêmicas.  
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17. Dos Anais dos Encontros de Iniciação Científica 

 
O livro de resumos é o veículo através do qual todos os alunos/bolsistas 

divulgam os resultados obtidos, conforme o plano de trabalho aprovado. Quando 

participam de um único projeto mais de um aluno/bolsista, cada um deles deverá 

apresentar o seu resumo individual, fazendo menção ao projeto ao qual está 

vinculado conforme resultados alcançados dentro do seu plano individual de 

atividades de pesquisa. 

Os resumos das pesquisas de iniciação científica, para publicação nos Anais, 

deverão ser elaborados conforme modelo disponível na Consultec e encaminhados 

com revisão do orientador, juntamente com relatório final da pesquisa. 

 
18. Disposições Gerais 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Pesquisa e, se 

necessário, submetidos ao plenário do CEPE. 

Compete à Comissão de Pesquisa fazer cumprir as normas e os 

procedimentos deste Manual, depois de aprovados pelo CEPE. 

Pedidos de reconsideração serão feitos à própria Comissão de Pesquisa no 

prazo de 5(cinco) dias úteis, a partir da ciência da decisão. Caso seja negado o 

pedido, o pesquisador poderá encaminhar recurso ao plenário do CEPE, no prazo 

de 7 (sete) dias úteis a partir da ciência da decisão da Comissão de Pesquisa. 

Em todos os processos e pareceres, o nome do parecerista será mantido em 

sigilo. 


