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EDITAL COPPEX – PROBIC / PROBEX n° 2 / 2019 

 

 A FAHESA/ITPAC - Palmas, por intermédio da Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa 

e Extensão - COPPEX, torna público o presente edital para professores do Curso de 

Medicina e Odontologia, e convida os interessados a participar do processo seletivo 

para a seleção de projetos de pesquisa e extensão vinculados ao PROGRAMA DE 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PROBIC) e PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO 

(PROBEX).  

 

1 OBJETIVO 

 

O presente edital tem por objetivo selecionar projetos de pesquisa e extensão dos 

cursos de Odontologia e Medicina da FAHESA/ ITPAC Palmas, no período de 01 de 

outubro de 2019 a 23 de outubro de 2019, que serão contemplados com a concessão 

de bolsas de extensão e pesquisa para alunos, nas modalidades PROBIC e PROBEX. 

  

2 DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO E QUANTIDADE DE VAGAS 

 

Por meio do presente Edital, serão contempladas 20 bolsas para alunos de projetos de 

extensão (PROBEX) e pesquisa (PROBIC), vinculadas aos cursos de Medicina e 

Odontologia, distribuídas conforme o quadro a seguir: 

 

CURSO Nº DE BOLSAS PROBEX Nº DE BOLSAS PROBIC 

Medicina 4 6 

Odontologia 4 6 

 

 

3 DAS MODALIDADES PROBIC E PROBEX 
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1 -  Os projetos a serem cadastrados na modalidade PROBIC deverão contemplar o 

desenvolvimento de pesquisas científicas. 

2 - Os projetos a serem cadastrados na modalidade PROBEX deverão contemplar o 

desenvolvimento de atividades extensionistas.   

3 - Os professores interessados deverão realizar as inscrições dos respectivos projetos 

de pesquisa ou extensão por meio de preenchimento de formulário (ANEXO) que 

deverá ser enviado juntamente com o projeto de extensão ou pesquisa (modelos 

disponíveis no site da COPPEX) ao e-mail coppex@itpacpalmas.com.br  

4- Projetos que envolvam pesquisas com seres humanos deverão incluir o parecer 

consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa no qual o mesmo foi aprovado ou 

comprovante de submissão ao CEP.   

5- Os projetos serão avaliados por uma comissão de avaliação formada por professores 

da IES, estabelecida pela COPPEX. 

6 - Caso o projeto de extensão ou pesquisa seja contemplado na modalidade PROBIC ou 

PROBEX, o professor receberá o equivalente a 2h/aula semanais para a orientação do 

aluno bolsista durante o desenvolvimento do projeto, de acordo com a titulação 

(especialista, mestre ou doutor), durante o período de vigência estipulado no presente 

Edital. 

7 - Professores com graduação em Medicina não receberão gratificação sobre o valor de 

h / aula para a orientação de projetos nas modalidades previstas neste Edital. 

8 - Para cada projeto de extensão ou pesquisa, o professor orientador deverá realizar 

seleção de um aluno que receberá uma bolsa na modalidade PROBEX ou PROBIC 

9 - O processo seletivo do aluno bolsista ficará a critério do professor orientador do 

projeto  

10 - O aluno terá direito a apenas 1 (uma) bolsa, na modalidade PROBEX ou PROBIC, e 

não será permitido o acúmulo de bolsas de pesquisa, extensão e/ou monitoria.  

11 - Os alunos selecionados na modalidade PROBIC ou PROBEX receberão bolsa no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, descontadas na mensalidade, durante o período 

de vigência estipulado no presente Edital. 

12- Os projetos poderão contar com alunos voluntários, a critério do professor 
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13- Alunos voluntários não receberão bolsas, mas receberão certificado de participação 

no projeto ao qual possuir vínculo, ao apresentar o relatório final no encerramento da 

vigência do projeto. 

 

4 DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

 

14- Para participar do processo seletivo, os professores deverão fazer parte do corpo 

docente do curso de Medicina e/ou Odontologia da FAHESA/ITPAC Palmas e os alunos 

bolsistas deverão estar regularmente matriculados nos cursos de graduação em 

Medicina ou Odontologia, nos semestres correspondentes ao período de vigência da 

pesquisa 

 

5 DAS INSCRIÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

15- Os professores interessados deverão preencher a ficha de inscrição (modelo anexo) 

e o projeto de pesquisa ou extensão (modelo no site) e enviar para o e-mail 

coppex@itpacpalmas.com.br até o dia 23/10/2019; 

16- Para a inscrição é necessário que o professor e o aluno selecionado para o projeto 

tenham o currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes 

17- Cada professor poderá se inscrever até dois projetos de pesquisa e / ou extensão e, 

no ato da inscrição, escolher uma modalidade (PROBIC ou PROBEX); 

18- Após o término das inscrições, os projetos serão avaliados por uma comissão 

formada por 3 (três) professores da IES.  

19- Serão selecionados os projetos mais bem classificados no processo seletivo, 

respeitando-se a quantidade de vagas para cada modalidade (PROBIC ou PROBEX); 

20 - Em caso de empate, será selecionado o projeto de pesquisa ou extensão que tiver 

maior relevância acadêmica para os cursos de Medicina e Odontologia da IES, de acordo 

com os Projetos Pedagógicos vigentes e metodologia de ensino proposta na IES. 

 

6 DOS COMPROMISSOS DO PROFESSOR ORIENTADOR  
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21-  O professor orientador deverá se comprometer a: 

 
- Realizar as atividades dispostas no projeto de pesquisa ou extensão, a partir do início 

das atividades;  

- Comparecer às atividades propostas pela COPPEX, quando pertinente; 

- Acompanhar o desenvolvimento das atividades do aluno semanalmente, conforme 

carga horária estipulada neste Edital;  

- Conferir e assinar o Relatório parcial e Final das atividades de pesquisa ou extensão, 

conforme normativa da COPPEX  

- No caso de projetos contemplados na modalidade PROBIC, anexar ao relatório final a 

cópia do certificado de apresentação e/ou publicação do trabalho de pesquisa em 

evento científico ou periódico, conforme Regulamento de Pesquisa da IES.  

 

7 DOS COMPROMISSOS DO ALUNO SELECIONADO  

 

22-  O aluno bolsista ou voluntário deverá se comprometer, por meio de Termo de 
compromisso (anexo), a: 
 

– Realizar as atividades dispostas no projeto de pesquisa ou extensão, a partir do início 

das atividades;  

– Comparecer às atividades propostas pela COPPEX, quando pertinente; 

– Assistir palestras, encontros ou cursos, que sejam relevantes para o trabalho 

desenvolvido, por determinação do professor-orientador; 

– Inserir o professor-orientador como coautor das publicações e trabalhos 
apresentados; 

– Apresentar Relatório parcial e Final das atividades de pesquisa ou extensão com a 

assinatura do coordenador e cópia do certificado de apresentação e/ou publicação do 

trabalho de pesquisa (modalidade PROBIC). 

8 DO CRONOGRAMA 
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ATIVIDADES DATAS /PERÍODOS 

Publicação do Edital pela COPPEX 02/10/2019 

Período de Inscrições De 02/10/2019 a 23/10/2019 

Período da avaliação dos projetos de pesquisa e 

extensão pela comissão de avaliação 
24/10/2019 a 26/10/2019 

Divulgação do resultado final  30/10/2019 

Início das atividades 03/11/2019 

 

 

9 DISPOSIÇÕES FINAIS 

23- As inscrições com documentação incompleta não serão homologadas. 

24- O não cumprimento das exigências regulamentares bem como qualquer falsidade 

nas declarações e/ou irregularidades nos documentos apresentados, implicará na 

desclassificação da solicitação para participar deste Edital. 

25- As normas deste Edital entram em vigor a partir da data de sua publicação. 

Palmas, 02 de outubro de 2019. 

                                                                                                               Profª Ana Cláudia Garcia Rosa                                                              

                                                                                                        Coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e  

                                                                                                                                         Extensão da FAHESA/ITPAC- Palmas 
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ANEXO I - Formulário de inscrição  

EDITAL COPPEX – PROBIC / PROBEX n° 2 / 2019 

 

Nome (Professor):  

 

Matrícula  CPF e-mail 

   

Nome do aluno bolsista Curso 

  

  

Informações sobre o projeto:  

Modalidade:   (    ) PROBIC  -  Nº CAAE: _________________________      (   ) PROBEX 

Curso:  

Título:  

Nome dos alunos voluntários (se houver): 

 

 

 

 

 

Observações:  

Enviar esta ficha de inscrição preenchida para o e-mail coppex@itpacpalmas.com.br 

até o dia 23/10/2019, anexando: 

1- Link para currículo lattes do Professor Orientador e alunos bolsistas 

2- Projeto de extensão (modalidade PROBEX) ou pesquisa (modalidade PROBIC), 

conforme modelos disponíveis no site da COPPEX 

3- Parecer consubstanciado do CEP de aprovação do projeto de pesquisa 

(somente modalidade PROBIC) 

4- Termo de compromisso do aluno bolsista (conforme modelo anexo) 

ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO BOLSISTA 

http://www.itpacpalmas.com.br/
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EDITAL COPPEX – PROBIC / PROBEX n° 2 / 2019 

 

Eu, ___________________________________________________________________, CPF 

número ______________________________, na presente data, afirmo que estou ciente de 

minhas responsabilidades durante o desenvolvimento do projeto titulado 

________________________________________, sob coordenação do professor (a) 

________________________________________, a saber: 

1. Realizar as atividades dispostas no projeto, a partir da concessão da bolsa;  

2.  Comparecer às atividades propostas pela COPPEX; 

3.  Assistir palestras, encontros ou cursos, que sejam relevantes para o trabalho desenvolvido, 

por determinação do professor-orientador; 

4. Inserir o professor-orientador como coautor das publicações e trabalhos apresentados; 

5. Apresentar relatório parcial e final das atividades à COPPEX no prazo vigente, sob pena 

de suspensão da bolsa (com a assinatura do coordenador). 

6. Dedicar, no mínimo, 4 (quatro) horas semanais ao desenvolvimento do projeto em ritmo 

compatível com as atividades exigidas ao curso de graduação 

7. Não usufruir de qualquer outra modalidade de bolsa de outras agências ou da própria 
 

Declaro, para os devidos fins, que tenho ciência destas obrigações, comprometendo-me 

a respeitar as seguintes cláusulas: 

I – Prestação de contas à COPPEX de todas as entradas e saídas financeiras referentes ao projeto 

II – Uso correto da marca FAHESA/ITPAC Palmas, procurando o setor de comunicação da 

instituição para conhecer as regras de uso. 

 

Data: ______/_______/_________. 

 

Assinatura: ________________________________________ 
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