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UNVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG 

 
EDITAL Nº 003/2020 – PRPPG/UVA 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VINCULADO AO PROGRAMA DE BOLSAS DE 

PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA (PIC-PBPU/UVA) E PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
VOLUNTÁRIA (PROVIC/UVA) 

 
Abre inscrições e estabelece normas à 
submissão de projetos de pesquisa para a 
participação no Programa Institucional de 
Iniciação Científica (PIC-PBPU/UVA e 
PROVIC/UVA), vigência 2020. 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(PRPPG/UVA), por meio da sua Coordenadoria de Pesquisa, torna público a abertura de 
inscrições e estabelece normas à participação de professores desta Instituição de Ensino 
Superior (IES) no Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC-PBPU/UVA e 
PROVIC/UVA). As bolsas do PIC-PBPU/UVA são destinadas a alunos de graduação da UVA, 
em Sobral, indicados por docentes que venham a ter projetos de pesquisa aprovados nos 
termos do presente Edital, vinculado de forma subsidiária ao Edital Nº 001/2020 da Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), que rege a seleção PBPU 2020. 

 
1. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 
1.1. São objetivos do Programa Institucional de Iniciação Científica da UVA: 

a) Estimular professores a engajarem estudantes de graduação na pesquisa 
científica; 

b) Inserir jovens talentos na pesquisa científica e/ou tecnológica, despertando a 
vocação científica, bem como incentivando-os a participar de projetos que os 
iniciem no domínio do método científico; 

c) Proporcionar ao acadêmico, orientado por professor, a aprendizagem do 
desenvolvimento de técnicas e métodos de pesquisa a fim de que se torne crítico, 
criativo e reflexivo; 

d) Propiciar o ingresso de estudantes universitários em programas de Pós- 
Graduação. 

 
2. DAS MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Os docentes poderão optar por participar nas seguintes modalidades:  

a) PIC-PBPU e PROVIC; 
b) PIC-PBPU; 
c) PROVIC. 
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3. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
3.1. A seleção de que trata este Edital seguirá o cronograma de atividades apresentado 

no QUADRO a seguir, podendo ser alterado em função dos prazos de liberação da 
cota de bolsas pela PRAE/UVA. 

 
QUADRO ÚNICO – Cronograma de Atividades do Edital Nº 003/2020 – PRPPG 

                                       ATIVIDADE DATA 

Inscrições 16 a 22/03/2020 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 24/03/2020 

Avaliação dos projetos deferidos 24/03 a 05/04/2020 

Divulgação do Resultado preliminar 06/04/2020 

Interposição de possiveis recursos 07/04/2020 

Julgamento de recursos 08/04/2020 

Divulgação do RESULTADO FINAL 08/04/2020 

Entrega de documentação para concessão das bolsas na PRAE 13 e 14/04/2020 

Reunião com bolsistas e orientadores 29/04/2020 

Período de vigência das bolsas Abril a dezembro de 2020 

 
4. DOS REQUISITOS DO PROJETO DE PESQUISA 
4.1. Para submissão, os projetos de pesquisa deverão atender ao que segue: 

a) Estar cadastrado no Módulo Acadêmico PROFESSOR → Menu → Plano de 
Trabalho do Docente (PTD), nas abas CADASTRO → PESQUISA → PROJETO; 

b) Ser enviado, eletronicamente, por meio do Portal de Serviços UVA no sítio 
www.uvanet.br, Módulo Acadêmico PROFESSOR → Menu → EDITAIS, até a data 
limite definida no cronograma deste edital (subitem 3.1). O modelo do formulário 
deverá ser acessado em Módulo Acadêmico PROFESSOR → Menu → EDITAIS, aba 
Ações → Arquivos disponíveis; 

c) Apresentar viabilidade técnica e financeira para execução do projeto, 
considerando que a PRPPG não dispõe de fundo de apoio à pesquisa e por isto, a 
responsabilidade da execução do projeto será de cada pesquisador;  

d) O projeto deverá ser iniciado apenas após as autorizações legais das seguintes 
instâncias, quando cabíveis: Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 
Humanos (CEP/CONEP), Comissão de Ética em Pesquisa com Animais (CEUA), 
Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento 
Tradicional Associado (SisGen); 

e) Apresentar cronograma de atividade de execução da pesquisa juntamente com 
plano de trabalho individual do bolsista e/ou do voluntário de Iniciação Científica. 

 

http://www.uvanet.br/
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5. DA NATUREZA DA BOLSA PIC-PBPU/UVA 
5.1. A bolsa, cuja implantação está vinculada à concessão de cota do Programa de Bolsa 

de Permanência Universitária (PBPU/UVA), é destinada a alunos de cursos de 
graduação da UVA, oferecidos em Sobral-CE, devidamente selecionados no Edital Nº 
001/2020 - PRAE; 

5.2. O valor mensal da bolsa PIC-PBPU/UVA, a ser pago a cada bolsista, será de R$ 450,00 
(Quatrocentos e cinquenta reais); 

5.3. O recebimento da bolsa terá início a partir da data de assinatura do Termo de 
Outorga, com vigência até 31 de dezembro de 2020. 

 
6. DAS COTAS DE BOLSA PIC-PBPU/UVA 
6.1. Será concedida 01 (uma) bolsa de Iniciação Científica ao projeto aprovado até o limite 

das cotas disponíveis de acordo Edital Nº 001/2020 – PRAE; 
6.2. A aprovação de um projeto não implicará na concessão de bolsas, que estará 

vinculada ao limite de bolsas concedidas pelo PIC-PBPU; 
6.3. Para os projetos aprovados não contemplados com bolsa e que concorreram na 

modalidade “PIC-PBPU e PROVIC”, os alunos indicados integrarão automaticamente 
o Programa PROVIC, até o limite de 3 (três); 

6.4. Uma vez aprovado o projeto, o professor indicará um bolsista PIC-PBPU, respeitando 
o limite de 5 (cinco) bolsas, por professor, no Programa Institucional de Iniciação 
Científica da UVA, exceto PIBIC-EM; 

6.5. O orientador que não indicar o seu bolsista no período estabelecido no cronograma 
de atividades (13 e 14/04/2020), perderá direito a sua cota de bolsa, sendo esta 
transferida a outro orientador, de acordo com a ordem de classificação no Processo 
Seletivo. 

 
7. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO DO ORIENTADOR E À INDICAÇÃO DE 

VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
7.1. São requisitos necessários à participação na seleção de que trata este Edital, na 

categoria de ORIENTADOR: 
a) Ter o título de Doutor ou Mestre certificado por Programa reconhecido pela 

CAPES; 
b) Ser docente efetivo da UVA em regime de trabalho de 40h semanais e estar em 

efetivo exercício do magistério; 
c) Ser docente de outra Instituição de Ensino Superior desde que cedido para a UVA, 

e estar em efetivo exercício de magistério; 
d) Submeter apenas um projeto de pesquisa na condição de coordenador; 
e) Pertencer a grupo de pesquisa certificado pela UVA, devidamente cadastrado e 

atualizado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq; 
f) Obter pontuação mínima de 15 pontos na Ficha de Qualificação do Professor, 

preenchida em conformidade com o registrado no currículo Lattes, considerando 
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o interstício dos últimos quatro anos (2016 a 2020), devendo ter sido atualizado 
nos últimos três meses; 

g) Possuir pelo menos um artigo, livro ou capítulo publicado no período de referência 
(2016 a 2020); 

h) Não apresentar nenhuma pendência junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- 
Graduação/Coordenação Pesquisa da UVA; 

i) Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste Edital, com 
documentação incompleta ou complementação de documentação posterior ao 
período de inscrição; 

j) Nos casos de envio de projetos em duplicidade, será considerada a última versão 
enviada. 

7.2 São requisitos a serem observados pelo orientador para indicação de acadêmicos na 
categoria de Voluntário de Iniciação Científica: 
a) Estar regularmente matriculado e cursando qualquer curso de graduação na  UVA; 
b) Ter Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou superior a 7,0 (sete); 
c) Não ter sido reprovado em mais de três disciplinas; 
d) Ter carga horária disponível de, no mínimo, 12 (doze) horas semanais; 
e) Não ter quaisquer pendências junto ao Programa Institucional de Iniciação 

Científica da UVA. 
 
8. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS 
8.1. Cada professor poderá concorrer pelo presente Edital a uma bolsa, não podendo 

exceder o número de 05 (cinco) bolsistas, quando somada às já existentes em outros 
Programas de Iniciação Científica da UVA, exceto PIBIC-EM/CNPq. 

8.2. Toda a documentação deverá seguir, obrigatoriamente, os modelos disponíveis em 
www.uvanet.br, Módulo Acadêmico PROFESSOR → Menu → EDITAIS, aba Ações → 
Arquivos disponíveis. Qualquer documentação fora do especificado implicará 
indeferimento da inscrição. 

8.3. Todos os documentos listados a seguir, deverão ser enviados eletronicamente por 
meio do Portal de Serviços UVA, em www.uvanet.br, Módulo Acadêmico PROFESSOR 
→ Menu → EDITAIS: 
a) Projeto de Pesquisa (nos casos de projeto inicial); 
b) Ficha de Solicitação de Bolsa; 
c) Relatório da Pesquisa (nos casos de pedido de renovação); 
d) Ficha de Qualificação do Professor. 

 
9. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
9.1. A seleção dos projetos será realizada em duas etapas: 

9.1.1. Primeira Etapa - Realizada pelo Comitê Técnico da PRPPG: consistirá na 
análise do cumprimento das exigências do presente Edital, considerando a 
conferência da pontuação da Ficha de Qualificação do proponente, conforme 
atividades registradas no Currículo Lattes. A proposta que não atender a 

http://www.uvanet.br/
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quaisquer dos itens exigidos deste Edital, não terá sua inscrição homologada, 
não cabendo recurso nesta Etapa. 

9.1.2. Segunda Etapa - Realizada pelo Comitê de Avaliação: consistirá na análise e 
julgamento dos Projetos e/ou Relatórios de Pesquisa (nos casos de 
renovação) por membros da grande área de conhecimento da proposta, 
considerando o mérito técnico-científico, exequibilidade e impacto local ou 
regional. 

9.2. Para avaliação e classificação das propostas serão observados os seguintes critérios: 
a) Pontuação da Ficha de Qualificação do Professor, em conformidade com o 

Currículo Lattes, podendo haver solicitação de comprovações da produção 
científica declarada; 

b) Notas obtidas no projeto ou relatório de pesquisa (nos casos de pedido de 
renovação). Os projetos e relatórios com nota inferior a 5 (cinco) serão 
desclassificados; 

c) Projetos de pesquisa aprovados com financiamento em agências de fomento à 
pesquisa (CNPq, FUNCAP, CAPES, etc.) com captação de recursos, mas sem 
previsão de bolsas de iniciação científica, e que estejam vigentes no período de 
concessão da bolsa, ficam dispensados da avaliação do mérito técnico-científico 
quando o proponente for o coordenador do Projeto, sendo necessária a 
comprovação pela agência de fomento. Neste caso, o professor será avaliado pela 
pontuação obtida na sua Ficha de Qualificação. 

 
10.  DOS RECURSOS 
10.1. O pedido de recurso deverá ser submetido à Coordenação de Pesquisa da 

PRPPG/UVA, encaminhado ao e-mail ic.prppg.uva@gmail.com, conforme o 
cronograma indicado no subitem 3.1 deste Edital. 

 
11 DOS DEVERES DE BOLSISTAS, VOLUNTÁRIOS E ORIENTADORES 
11.1 São deveres dos ORIENTADORES selecionados para o Programa Institucional de 

Iniciação Científica da UVA: 
a) Orientar e acompanhar as atividades de pesquisa do orientando, conforme o seu 

plano de trabalho, bem como revisar, obrigatoriamente, os relatórios semestral e 
anual, de modo a enviar no prazo estabelecido pela Coordenação de 
Pesquisa/PRPPG; 

b) Indicar como orientando, acadêmico com perfil e desempenho acadêmico 
compatíveis com as atividades da pesquisa a serem desenvolvidas, sendo a 
escolha de inteira responsabilidade do professor, o qual deverá observar 
princípios éticos, a fim de evitar conflitos de interesse, sendo vedada a indicação 
de orientando com parentesco em 1º grau ou cônjuge; 

c) Fazer constar nos trabalhos submetidos à publicação e participação em eventos 
científicos a condição de bolsista PIC-PBPU/UVA ou de voluntário de Iniciação 
Científica (PROVIC/UVA); 

mailto:ic.prppg.uva@gmail.com
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d) Participar de forma efetiva do Encontro de Iniciação Cientifica da UVA em 2020, 
principalmente, durante a apresentação do trabalho de seu(s) orientando(s) e 
avaliando resumos online e na modalidade presencial. A ausência não justificada 
até sete dias da data do evento implicará em pendência junto à PRPPG, ficando o 
orientador impedido de participar do processo seletivo do Programa 
Institucional de Iniciação Científica no ano seguinte; 

e)  Informar imediatamente à Coordenação de Pesquisa/PRPPG qualquer alteração 
relativa à substituição do orientando, descontinuidade do projeto de pesquisa e 
do plano de trabalho, incluindo afastamentos por licença médica, qualificação 
profissional, cessão para assumir cargos fora da Instituição ou desligamento; 

f) Em caso de pesquisadores BPI/FUNCAP, estes deverão integrar obrigatoriamente 
o comitê de avaliação dos projetos de Iniciação Científica, conforme previsto no 
termo de compromisso assinado pelo pesquisador; 

g) Apresentar, no Sistema Acadêmico da UVA, frequência mensal e relatórios 
(parcial e anual) das atividades de desenvolvimento da pesquisa realizadas pelo 
orientando de IC. 

 
11.2 São deveres dos BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: 

a) Executar o plano de trabalho individual definido pelo orientador; 
b) Participar de forma efetiva do Encontro de Iniciação Científica da UVA em 2020, 

de forma a apresentar, obrigatoriamente, os resultados  obtidos na execução do 
projeto de pesquisa, mesmo que parciais. Ausência sem a devida justificativa o 
impedirá de integrar o Programa Institucional de Iniciação Científica no ano 
seguinte; 

c) Referir-se à condição de bolsista PIC-PBPU/UVA ou Voluntário de IC 
(PROVIC/UVA) nas publicações e trabalhos apresentados decorrentes do projeto 
de pesquisa; 

d) Apresentar relatórios, semestral ou anual, no prazo estabelecido pela 
Coordenação de Pesquisa/PRPPG, devendo ser enviado eletronicamente pelo 
orientador; 

e) Ter bom desempenho acadêmico e não ser reprovado em nenhuma disciplina, 
durante a vigência do Termo de Outorga e Concessão de Bolsa, se for o caso; 

f) Manter o Currículo Lattes atualizado; 
g) Em caso de afastamento integral do bolsista ou voluntário de IC, comunicar ao 

orientador para que sejam tomadas as devidas providências, devendo 
apresentar relatório das atividades desenvolvidas no período, no prazo máximo 
de até 30 dias após o desligamento; 

h) Para bolsistas PIC-PBPU, assinar Termo de Compromisso de não acúmulo de 
Bolsa e/ou de exercer trabalho remunerado. 
 

12 DA SUBSTITUIÇÃO DO ORIENTANDO E CANCELAMENTO DA BOLSA PIC-PBPU/UVA 
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12.1 As substituições serão efetuadas a partir das solicitações do orientador à 
Coordenadoria de Pesquisa/PRPPG, do primeiro ao décimo dia de cada mês, 
mediante solicitação por e-mail: ic.prppg.uva@gmail.com 

12.2 Será motivo para o desligamento imediato do orientando no PIC-PBPU e PROVIC: 
a) Insuficiência de desempenho do bolsista; 
b) Não entrega da frequência mensal por 02 (dois) meses consecutivos e relatórios; 
c) Constatação de vínculo empregatício do bolsista PIC-PBPU; 
d) Término da graduação; 
e) Acúmulo ou obtenção de bolsa de qualquer modalidade; 
f) Solicitação expressa do orientando ou do orientador, devidamente justificado. 

 
13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Ao submeter um projeto de pesquisa, o proponente declara estar ciente e 

concordar com os termos deste Edital. 
13.2 Será motivo de desclassificação do candidato o descumprimentod dos termos deste 

Edital. 
13.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PRPPG), respeitados a legislação em vigor e os procedimentos internos desta IES. 
 
 

                                                                          Campus Betânia, Sobral-CE, 16 de março de 2020. 
 
 
 
 
  

Prof.ª Dr.ª Maristela Inês Osawa Vasconcelos 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
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