
  

  

EDITAL Nº 04/2019/COPPEX/ITPAC PORTO NACIONAL 

Edital de Convocação para a Seleção de Projetos de Pesquisa 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica  

(ProBIC/FAPAC– 2020) 

Programa Institucional de Iniciação Científica  

(PIC/FAPAC– 2020) 

 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Instituto Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos (CoPPEx – ITPAC PORTO) abre inscrições para o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (ProBIC) e Programa Institucional de 

Iniciação Científica (PIC), através do processo de seleção de projetos de pesquisa para o 

período de Março a Dezembro de 2020.  Os projetos deverão ser confeccionados 

conforme os modelos que constam no site do ITPAC PORTO 

(https://www.itpacporto.edu.br/)  e devem estar de acordo com as condições estabelecidas 

no presente Edital. 

 

1 – Objetivos dos Programas 

1.1 -  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (ProBIC) 

- Apoiar financeiramente discentes, docentes pesquisadores e orientadores envolvidos em 

pesquisas.  

 

1.2 Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC) 

- Estimular professores pesquisadores produtivos a engajarem os discentes de graduação 

no processo acadêmico, otimizando a capacidade de orientação da pesquisa na Instituição; 

- Despertar a vocação científica e incentivar os talentos potenciais entre os discentes de 

graduação, mediante suas participações em projetos de pesquisa, introduzindo o 

acadêmico no domínio do método científico; 

- Proporcionar ao discente, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de 

técnicas e métodos científicos, bem como estimular o desenvolvimento do pensar e da 

criatividade decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas 

de pesquisa; 

- Disseminar a ideia de continuidade e aprofundamento de estudos através da reflexão 

intensa e criatividade inerente à pesquisa, qualificando quadros para os programas de pós-

graduação; 

- Contribuir de forma decisiva para a consolidação e incremento de produtividade dos 

grupos e linhas de Pesquisa Institucional 

  

https://www.itpacporto.edu.br/


  

  

 

2 – Bolsas/ Auxílio de Iniciação Científica 

- Vigência: 10 (dez meses); 

- Carga Horária: 40 (quarenta) horas mensais; 

- Valor: R$ 300,00 (Trezentos Reais) mensais ou auxílio de R$ 3.000,00; 

 - O orientador do projeto optará para bolsa a um aluno previamente selecionado ou 

auxílio ao projeto. 

- Em caso de a opção ser discente bolsista, somente terá direito ao recebimento da Bolsa 

ou benefício de Extensão sob forma de desconto nas mensalidades ou benefício, a partir 

da assinatura do respectivo Termo de Compromisso.  

- Caso a opção for o auxílio ao projeto, será concedido sob forma de aquisição/ 

contratação de produtos/serviços. A solicitação de produtos/serviços deverá ser feita via 

e-mail com no mínimo 1(um) mês de antecedência contendo: quantidade, descrição 

(marca, modelo, tamanho...), valor estimado, empresa e contato do orçamento, data e 

local do recebimento do pedido, responsáveis pela retirada. 

- O orientador pode solicitar 1 (um) bolsista para o desenvolvimento da pesquisa. É 

importante lembrar que o processo seletivo para o aluno bolsista é de responsabilidade de 

cada Professor orientador. 

- O professor orientador do projeto poderá selecionar outros alunos voluntários para o 

projeto que receberão certificado de participação. É importante lembrar que o processo 

seletivo para os alunos voluntários é de responsabilidade de cada professor orientador e 

estes alunos não receberão bolsa ou auxilio. 

- O professor orientador do projeto, contemplado com bolsa, receberá o valor de 1 (uma) 

hora de dedicação semanal como remuneração de orientação. 

 

2.1 – Distribuições de bolsas 

- A cota de projetos aprovados com bolsas de Iniciação Científica do ProBIC/2020 é de 

7 (sete) bolsas, as quais serão destinadas conforme a distribuição abaixo: 

 

1- Curso de Arquitetura e Urbanismo: 1 (uma) bolsa; 

2- Curso de Agronomia: 1 (uma) bolsa; 

3- Curso de Enfermagem: 1 (uma) bolsa;; 

4- Curso de Engenharia Civil: 1 (uma) bolsa; 

5- Curso de Medicina: 2 (duas) bolsas; 

6- Curso de Odontologia: 1 (uma) bolsa. 

 

- Caso o Comitê Técnico Científico não aprove 1 (um) projeto por curso, estes projetos 

serão remanejados para projetos suplente dos demais cursos da FAPAC, de acordo com 

a avaliação da comissão multidisciplinar interna, seguindo os mesmos critérios de 

julgamento. 
 

3 – Cronograma 

ETAPA DE SUBMISSÃO 

Lançamento do Edital 04/10/2019 

Período de Inscrição 04/10/2019 a 08/11/2019 

Período de Avaliação 18/11/2019 a 17/01/2020 



  

  

Data de divulgação do resultado 28/01/2020 

Período de Recurso 29 e 30/01/2020 

Período de Divulgação do Resultado 
Final  

31/01/2020 

Período de envio e validação dos 
Trabalhos retificados 

02/02 a 14/02/2020 

Período de Assinatura de Termo de 
Outorga 

17/02 a 28/02/2019 

 

ETAPA DE EXECUÇÃO 

Período de Vigência dos projetos 01/03/ a 31/12/2020 

Período de concessão de Auxílio/Bolsas Março a Dezembro de 2020 

Período de entrega relatório mensal 5º dia letivo do mês posterior 

Período de apresentação parcial do 
trabalho (5º mês) 

10 a 21/08/2020 

Período de apresentação final do 

trabalho (após 10º mês) 

08 a 12/02/2021 

 

 

4 - Inscrição 

As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente na CoPPEx, com a seguinte 

documentação: 

Formulário de inscrição do 

projeto 

(em anexo) 

 

1 via impressa e 1 

via por e-mail. 

Projeto  (em anexo) 

 

1 via identificada 

por e-mail e 1 

impressa 

1 via não 

identificada por e-

mail 

Curriculum lattes  do 

orientador 

Atualizado a pelo menos 3 

meses a contar da data desse 

edital 

1 via impressa 

Curriculum lattes  dos 

discentes 

Atualizado a pelo menos 3 

meses a contar da data desse 

edital 

1 via impressa 

 

Comprovante de matrícula 

do aluno 

 

Protocolar via impressa do 

portal 

1 via 

Carta Convite à Parceiros em 

Pesquisa e Extensão 

Se houver parceiros -  Carta 

com aceite de empresas 

parceiras no fomento do 

Projeto de Pesquisa. (em 

anexo). 

1 via impressa e 

assinada 

 



  

  

Certificado de Qualidade de 

Biossegurança 

Quando envolver produtos 

transgênicos, o Certificado de 

Qualidade de Biossegurança 

deverá ser apresentado, 

conforme o Decreto 1.752/95. 

 

 1 via impressa 

 

Registro de aprovação do 

projeto junto ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP)  

Se o projeto abordar pesquisa 

envolvendo seres humanos - 

pesquisa que, individual ou 

coletivamente, tenha como 

participante o ser humano, 

em sua totalidade ou partes 

dele, e o envolva de forma 

direta ou indireta, incluindo o 

manejo de seus dados, 

informações ou materiais 

biológicos; 

1 via impressa 

 

Registro de aprovação do 

projeto junto a Comissão de 

Ética em Uso de Animais 

(CEUA) 

Se o projeto  utilizar animais 

para ensino ou pesquisa 

científica. 

1 via impressa 

 

Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE 
Caso seja necessário 

obtenção do consentimento 

dos participantes-objetos do  

projeto (em anexo); 

 

 

1 via impressa 

 

 

5 Atribuições e requisitos: 

5.1  Do Projeto 

- O cronograma dos projetos de pesquisa deve ser planejado para no máximo 10 meses 

de execução.  

- Os projetos de iniciação científica poderão ser selecionados e aprovados para o seu 

desenvolvimento sem a bolsa para o aluno pesquisador, professor orientador e/ou para o 

projeto. Neste caso, é necessário deixar o interesse claro na apresentação da proposta. 

- Os participantes do PIC/FAPAC terão as mesmas atribuições referidas ao ProBIC e 

receberão certificação de participação indistintamente. 

Os projetos deverão concorrer em uma das linhas temáticas a seguir: 
CURSOS ITPAC PORTO 

NACIONAL 

LINHAS DE PESQUISAS 

AGRONOMIA 5.01.01.00-5 Ciência do Solo  

5.01.03.00-8 Fitotecnia   

5.01.02.00-1 Fitossanidade 

AGRONEGÓCIOS 5.01.01.00-5 Ciência do Solo 

5.01.03.00-8 Fitotecnia   

5.01.02.00-1 Fitossanidade 

ARQUITETURA E URBANISMO 6.04.01.00-1 Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo  



  

  

6.04.02.00-8 Projeto de Arquitetura e Urbanismo 

6.04.04.00-0 Paisagismo 

ENFERMAGEM 4.04.03.00-9 Enfermagem Pediátrica  

4.04.06.00-8 Enfermagem de Saúde Publica  

4.04.01.00-5 Enfermagem Médico Cirúrgica 

(Administração e Gestão para a Enfermagem) 

ENGENHARIA CIVIL 3.01.02.00-6 Estruturas 

3.01.03.00-2 Geotécnica 

3.01.04.00-9 Engenharia Hidráulica 

(3.01.01.00-0 Construção Civil) 

(3.01.05.00-5 Infra-Estrutura de Transportes) 

MEDICINA  4.00.00.00-1 Ciências da Saúde 

4.01.01.00-2 Clínica Médica 

Educação em Saúde 

ODONTOLOGIA  4.02.01.00-7 Clínica Odontológica  

 4.02.02.00-3 Cirurgia Buco-Maxilo-Facial  

 4.02.09.00-8 Materiais Odontológicos 

 

5.2  Do orientador 

- Ser professores da FAPAC, preferencialmente com mais de 10 (dez) horas de dedicação 

semanal; 

- Ter no mínimo titulação de Especialista; 

- Não estar inadimplente com qualquer Programa Institucional, seja ele de ensino, 

pesquisa ou extensão; 

- Apresentar Curriculum Vitae, modelo Lattes/CNPq atualizado; 

-Não possuir pendências documentais junto à CoPPEx em relação a entregas de relatórios 

e/ou demais documentos de pesquisa e extensão. 

- Compete ao orientador a responsabilidade por todas as informações contidas na 

proposta de Projeto, no Plano de Trabalho, bem como o seu preenchimento.  

- Orientar os discentes nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a elaboração 

de relatórios e material para apresentação dos resultados em eventos científicos; 

- Zelar pela qualidade dos conteúdos e cumprimento dos prazos para encaminhamento 

dos Relatórios Técnicos Parcial e Final do Projeto para a CoPPEx; 

- Acompanhar as exposições técnicas feitas pelos orientandos, em especial, por ocasião 

da Jornada Científica do ITPAC PORTO NACIONAL, evento este, realizado pela 

FAPAC; 

- Incluir o nome de seus orientandos, dos Programas e da FAPAC nos trabalhos 

publicados ou divulgados em eventos científicos; 

- Estimular a produção científica, tecnológica ou artístico-cultural divulgada através de 

suas diferentes formas; 

- Disseminar a ideia de continuidade de estudos em programas de pós-graduação e de 

aprimoramento profissional; 

- Firmar Termo de Compromisso de que não irá se afastar da FAPAC e das obrigações 

assumidas com os Programas, por qualquer motivo que não seja de força maior, durante 

o período de vigência do projeto. 

- Comunicar imediatamente à CoPPEx os casos de abandono do projeto de pesquisa do 

ProBIC, ou cancelamento de matrícula de bolsistas sob pena de ter que devolver o 

montante da bolsa recebida por parte do orientando. 



  

  

 

5.3 Da CoPPEx  

 

6.3.1 exercer a coordenação e supervisão dos Projetos vinculados ao Programa de 

Pesquisa. 

6.3.2 promover a divulgação do Projeto junto à comunidade universitária; 

6.3.3 fiscalizar o andamento dos projetos; 

 6.3.4 solicitar documentações pendentes; 

 6.3.5 aplicar sanções aos projetos e participantes que não seguirem as normas presentes 

no Regulamento de Pesquisa e nesse Edital; 

6.3.6 aplicar o cancelamento dos projetos que após recebimentos da(s) sanção (ões) 

continuar irregular. 

6.3.7 elaborar e enviar a certificação após o término da vigência para os participantes dos 

trabalhos que cumprirem todas as normas estabelecidas nesse Edital e Regulamento Geral 

de Pesquisa. 

6.3.8 aplicar a suspensão da bolsa/auxílio caso não seja entregue de relatórios ou 

caso haja atrasos recorrentes nas entregas dos relatórios. 

5.4 Dos discentes participantes Bolsistas ou Voluntários 

- Estar frequentando regularmente curso de graduação e apresentar desempenho 

acadêmico compatível. 

- Não estar inadimplente com qualquer Programa Institucional, seja ele de ensino, 

pesquisa ou extensão; 

- Firmar Termo de Compromisso em que se obriga a dedicar, no mínimo, 40 (quarenta) 

horas mensais ao desenvolvimento do projeto de pesquisa em ritmo compatível com as 

atividades exigidas por seu curso de graduação; 

- Firmar declaração de ciência prévia das normas deste Regulamento; 

- Em caso de bolsistas, devolver à FAPAC, em valores atualizados, do(s) benefício(s) 

recebido(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos neste 

Regulamento não sejam cumpridos; 

- Executar, sob a orientação de seu professor orientador, o plano de trabalho especificado 

no projeto, com dedicação de, no mínimo, 40 (quarenta) horas mensais; 

- Atender ao controle e acompanhamento do projeto através dos instrumentos indicados 

pela CoPPEx; 

- Elaborar, sob a orientação e anuência de seu professor orientador, e protocolar em tempo 

hábil na CoPPEx, os Relatórios Técnicos mensais do projeto, através de formulários 

próprios, conforme publicação em edital; 

- Apresentar, sob a forma de comunicação visual, os resultados da pesquisa na Jornada 

Científica do ITPAC PORTO NACIONAL; 

- Incluir o nome dos participantes do projeto nas publicações e nos trabalhos apresentados 

em eventos científicos; 

- Manter-se regularmente matriculado e frequentando o correspondente curso de 

graduação, durante a vigência do projeto e apresentar desempenho acadêmico compatível, 

comprovado através de histórico escolar. 

- Auxiliar voluntariamente a coordenação do seu curso e/ou a CoPPEx em atividades 

que envolvam a organização e/ou realização de eventos institucionais da FAPAC/ 

ITPAC PORTO, quando solicitado, não ultrapassando 3h diárias. O discente bolsista 



  

  

terá direito ao certificado, emitido pela CoPPEx das horas de participação, quando 

comprovadas 

 

6 – Critérios para Julgamento 

6.1 – Primeira Etapa: A Coordenação do Programa 

- Organização das propostas por área de conhecimento, professor e aluno; 

- Conferência da documentação exigida ao professor e ao aluno e aplicação da nota da 

análise documental; 

- Informar à administração a relação nominal dos candidatos inscritos e solicitar a 

verificação de pendências acadêmicas e administrativas junto à Faculdade.  

- Análise da pontuação do Currículo Lattes do professor e do aluno;  

- Produção científica do orientador nos últimos 05 (cinco) anos e experiência demonstrada 

no tema, objeto do projeto, informado no Currículo Lattes do CNPq; 

 

6.2 – Segunda Etapa: Comitê Científico 

- Análise científica dos projetos de pesquisa; 

- Enquadramento do título com a proposta apresentada 

- Formato (apresentação, redação, estruturação organizada...) 

- Mérito Científico: Coerência Geral da Proposta 

- Mérito Científico: Clareza na apresentação do tema e delimitação do problema 

- Mérito Científico: Clareza na definição dos objetivos 

- Mérito Científico: Originalidade e relevância da pesquisa  

- Mérito Científico: Enquadramento e consistência do projeto de pesquisa ao Programa 

de Iniciação Científica; 

- Mérito Científico: Os resultados esperados relevantes para a área de pesquisa; 

- Mérito Científico: Metodologia adequada 

- Mérito Científico: Cronograma com atividades detalhadas 

- Mérito Científico: Exequibilidade da proposta em relação aos prazos, objetivos e 

condições; 

- Mérito Científico: Contribuições socioeconômica, científica e tecnológica do projeto 

para a área do conhecimento regional ou nacional; 

- Mérito Científico: Pertinência do referencial teórico e bibliografia utilizada; 

 

6.3 – Critérios de Desempate 

- Em caso de empate serão considerados os seguintes critérios de desempate, 

nesta ordem:  

1º maior média obtida na análise da Originalidade e relevância da pesquisa 

Enquadramento e consistência do projeto de pesquisa ao Programa de Iniciação 

Científica;  

2º maior média obtida na análise da Contribuições socioeconômica, científica e 

tecnológica do projeto para a área do conhecimento regional ou nacional;  

3º maior média obtida na análise Exequibilidade da proposta em relação aos 

prazos, objetivos e condições; 

4º Projeto com orientador com maior número de horas de dedicação semanal na 

instituição e a quantidade de publicação nos últimos 5 (cinco) anos. 

 



  

  

 

7 – Documentação Complementar 

- A assinatura do TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DA BOLSA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA ficará condicionada à apresentação de todos os documentos 

solicitados na fase de submissão e à entrega, pelo aluno, no prazo estabelecido, dos 

seguintes documentos: 

1- Cópia do certificado de matrícula; 

2- Cópia do CPF; 

3- Cópia do RG; 

 

8 – Revogação ou Anulação desse Edital 

- A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, por motivo de 

interesse da Instituição, no todo ou em parte, sem que isso implique o direito à 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

9 – Informações Complementares 

- O não atendimento a quaisquer das exigências especificadas neste Edital decorrente do 

julgamento feito pela Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão/ CoPPEx, 

implicará na desclassificação automática da proposta; 

- Não caberão recursos ao processo de julgamento e seleção de projetos, tendo por base 

o mérito técnico-científico do projeto; 

- À Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (CoPPEx) reserva-se o direito 

de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital; 

- As solicitações de cancelamento de bolsas e/ou substituição de aluno participante 

deverão ser comunicadas pelo orientador, utilizando formulário próprio conforme Art. 

20º do Capítulo IX do Regulamento do Programa Institucional de Iniciação Científica 

(PIC) e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (ProBIC); 

- À Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (CoPPEx) reserva-se o direito 

de desligar o aluno participante e\ou cancelar a pesquisa no caso do não cumprimento dos 

prazos estipulados. 

- É vedada a submissão de um mesmo projeto ao Programa de Iniciação Científica e 

Extensão. 

- Todo discente que participar do Programa Institucional de Bolsa de Extensão deverá, 

antes de iniciar suas atividades, assinar o Termo de Compromisso, dentro do prazo 

estipulado neste Edital, em formulário padronizado, fornecido pela CoPPEx .  

- O discente que não assinar o Termo de Compromisso dentro do prazo descrito neste 

Edital, automaticamente, perderá o direito à Bolsa de Extensão e esta será concedida ao 

candidato classificado subsequente. 

- São vedadas como empresas parceiras no fomento do Projeto de Extensão aquelas que: 

 cuja atividade ou finalidade tenha cunho meramente comercial; 

  cujo o ramo de atividade seja vinculado à comercialização de bebidas 

alcóolicas; tabaco; armas e munições; e/ou produto ou serviço relacionado à 
atividade e /ou mensagem nociva à saúde e à educação;  

 estejam vinculadas a partidos políticos, sindicatos e/ou a manifestações de 

sectarismo de qualquer espécie (étnico, religioso, cultural ou sexual); 

 imponham como condição da parceria ou patrocínio, posicionamentos do 
ITPAC Porto Nacional acerca de suas iniciativas contrárias à sua natureza 



  

  

institucional; 

 desvirtuem ou contenham o papel de liderança, condução estratégica e 

controle que o ITPAC Porto Nacional, por meio da CoPPEx, deve exercer sobre seus 

projetos, ações e iniciativas. 
 

10  – Outras Informações 

- O aluno participante que não entregar os relatórios (parcial e/ou final) no prazo 

estabelecido pela CoPPEx será desligado do Programa e terá a bolsa ProBIC ou 

restituição de benefício cancelada. 

- Informações adicionais sobre o presente Edital, bem como esclarecimentos para 

apresentação de propostas poderão ser obtidas na sala da CoPPEx, via e-mail 

larissa.silvestre@itpacporto.edu.br e michelly.santos@itpacporto.edu.br ou ainda pelo 

telefone (63) 3363-9600 – ramal 3244 

- O modelo para elaboração do projeto de pesquisa pode ser adquirido no seguinte 

endereço: (https://www.itpacporto.edu.br/). 

- Os projetos que não atenderem todas as solicitações dos avaliadores, estarão 

automaticamente desclassificados; 

 

 

 

 

 
Larissa Jacome Barros Silvestre 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
 

Edison Pimentel da Silva  
Direção Geral 

  

https://www.itpacporto.edu.br/
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica- ProBIC 

Programa Institucional de Iniciação Científica - PIC 

 

 

Título do projeto: 

Curso: 

Orientador do projeto: nome completo e e-mail 

Professores coorientadores: se houver (nome completo e e-mail) 

Linha de Pesquisas: Escolher um item. 

Alunos envolvidos: 

 

 

 

 

 

 



  

  

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – CoPPEx 

 

IDENTIFICAÇÃO 

INSTITUTO: Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A - ITPAC 

Porto Nacional. 

CURSO:  Nome do curso vinculado ao projeto 

  (caso o projeto possa ser vinculado a mais de um curso e estiver concorrendo a bolsa indicar a 

bolsa de qual curso deseja concorrer) 

LOCAL:  Local da IES  ou fora dela que originou/será desenvolvido o projeto de 

Pesquisa  (Ex: Ambulatório de Cirurgia, Clínica Odontológica, Laboratório de 

Microbiologia, Laboratório de Recursos Hídricos, etc). 

LINHA TEMÁTICA: Escolher um item. 

GRUPO DE PESQUISA: (opcional) Nome do grupo de pesquisa registrado junto a 

CoPPEX ITPAC PORTO envolvido no projeto. 

ENVOLVIDOS NO PROETO: 

Coordenador: 

Formação/ Maior Titulação: 

Registro do currículo na plataforma Lattes: 

Acadêmico Bolsista: (se houver opção para bolsa ao acadêmico) 

Acadêmicos Voluntários: (Nome completo, curso e período que está matriculado e e-

mail) 

Demais colaboradores: (Nome completo e e-mail) 

Público Alvo: 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Data prevista de início e término do projeto em dia, mês 

e ano. 

  



  

  

 

CAPA 

A capa é a parte que protege o lado externo do trabalho e traz informações 

necessárias quanto à sua identificação: 

1. Nome da instituição e curso; 

2. Projeto de Pesquisa; 

3. Titulo e subtítulo (se houver); 

4. Nome dos autores; 

5. Local e ano. 

 

FOLHA DE ROSTO 

Traz a identificação do tipo de trabalho realizado, do aluno e do orientador. Na 

folha de rosto, também, se repetem alguns elementos da capa com a mesma grafia, tais 

como: 1. Nome da instituição e curso; 2. Projeto de Pesquisa; 3. Titulo e subtítulo (se 

houver) e 5. Local e ano. 

 

SUMÁRIO 

Relaciona as principais divisões e seções do texto, na mesma ordem em que nele 

se sucedem, indicando ainda as respectivas páginas iniciais. Deve ser localizado 

imediatamente após a capa e a folha de rosto. 

Digita-se a palavra sumário em corpo 12, em negrito, maiúscula e centralizada. 

As palavras que formam os itens do sumário são compostas em corpo 12 de acordo com 

as normas de seções primária, secundária, terciária e demais. O espaçamento entre o 

termo sumário e os itens 1,5 e o espaçamento entre os itens também de 1,5. 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

O texto do corpo do projeto deve ser redigido em fonte tamanho 12 e espaçamento 

1,5, usando as fontes Arial ou Times New Roman. As margens são as mesmas da capa e 

da folha de rosto: esquerda 3,0cm; direita 2cm; superior 3cm; inferior 2cm, todas 

referentes ao papel tamanho A4. As páginas devem ser numeradas em algarismos 



  

  

arábicos, tendo inicio naquelas referentes aos elementos textuais capa e sumário não são 

numeradas, embora entrem na contagem de páginas. A mesma recomendação vale para a 

folha de rosto. De acordo com a NBR 14724, título sem indicativos numéricos: sumário, 

referências, apêndices, anexos, etc., devem ser centralizados. Essencialmente a parte 

textual deve conter os seguintes elementos: 

 

RESUMO 

Apresentar sucintamente uma introdução ao assunto, o objetivo do projeto e os 

materiais e a metodologia a serem empregados. O resumo deve ocupar preferencialmente 

uma página, escrito em fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, espaçamento 1,5 

e apresentar de 2 a 5 palavras-chave. 

 

INTRODUÇÃO 

Desenvolver genericamente o tema; 

• Anunciar a ideia básica; 

• Delimitar o foco do projeto; 

• Situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho; 

• Descrever as motivações que levaram à escolha do tema; 

• Definir o objeto de análise: O QUÊ SERÁ ESTUDADO? 

 

OBJETIVOS 

Deve ser descrito o objetivo concreto do projeto que irá desenvolver: o que se vai 

procurar. 

A apresentação dos objetivos varia em função da natureza do projeto. Nos objetivos da 

pesquisa cabe identificar claramente o problema e apresentar sua delimitação. Apresentam-se os 

objetivos de forma geral e específica. 

O objetivo geral define o que o pesquisador pretende atingir com sua investigação. 



  

  

Os objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para que se 

alcance o objetivo geral. Podem ser: exploratórios, descritivos e explicativos. Utilizar verbos para 

iniciar os objetivos: 

• Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, descobrir); 

• Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, determinar); 

• Explicativos (analisar, avaliar, verificar, explicar). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Neste item o pesquisador procura demonstrar o valor de seu objeto de estudo. 

Explicitação detalhada dos fundamentos teóricos que orientam a proposta, destacando a 

relevância do problema/situação que necessite de uma ação extensionista. Relação com a 

sociedade (impacto social pela ação de superação dos problemas sociais, contribuição à 

inclusão de grupos sociais, inovação e transferência de conhecimento; interação entre 

conhecimento e experiências acumuladas na academia com o saber popular) e 

cumprimento ao preceito da indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia da pesquisa num planejamento deve ser entendida como o 

conjunto detalhado de todo material necessário e sequencial de métodos e técnicas 

científicas a serem executados ao longo da pesquisa, de tal modo que se consiga atingir 

os objetivos inicialmente propostos e, ao mesmo tempo, atender aos critérios de menor 

custo, maior rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade de informação. 

As hipóteses serão fundamentais nesse momento porque indicarão ao pesquisador, 

ainda sem o conhecimento devidamente aprofundado sobre o tema, ávido por respostas, 

a selecionar os meios mais adequados para obter indicações e/ou conclusões acerca das 

suas indagações. 

  



  

  

 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS  

CRONOGRAMA  

É necessário indicar o cronograma de realização do trabalho, o que dependerá do 

tempo disponível para a realização do projeto. O projeto deve ser dividido em partes, com 

previsão do tempo necessário para passar de uma fase a outra. Algumas partes podem ser 

executadas simultaneamente enquanto outras dependem das fases anteriores. Assim, o 

cronograma visa a distribuir o tempo total disponível para a realização da pesquisa, 

incluindo nesta divisão a elaboração do relatório final. 

Sugestão de modelo de cronograma: 

Cronograma  

 (em caso de necessidade de reformulação do cronograma, indique na tabela abaixo o mês previsto para 

conclusão da atividade) 
 

Descrição detalhada da Atividade 
Meses 

1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º  
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

  



  

  

ORÇAMENTO  

Todo o orçamento financeiro implícito no projeto deverá ser detalhado, com a indicação 

da origem do mesmo.  

Qtd Descrição de Produtos/Serviços Valor estimado Informações e Contato 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

RESPONSABILIDADE DOS ENVOLVIDOS 

Citar os envolvidos no projeto, detalhando a responsabilidade de cada um na execução 

do projeto.  

  



  

  

RESULTADOS ESPERADOS 

Os resultados esperados é a forma concreta em que se espera alcançar os objetivos 

específicos. Portanto, deve existir uma correspondência muito estreita entre os mesmos, incluindo 

sua forma de expressão (participação em eventos, publicações, monografias, dissertações, 

cartilhas, etc). 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO 

Descrever o (s) local (is) onde o projeto será realizado. Se o projeto for realizado 

externamente à ITPAC PORTO, atente para o fato desta nova instituição de ensino ser 

uma instituição co-participante (anexar a declaração de co-participante) ou, não se 

tratando de instituição de ensino, anexar a carta de autorização do local para a realização 

do projeto. 

 

CRITÉRIOS PARA SUSPENDER OU ENCERRAR O PROJETO 

O professor coordenador deverá expor os critérios adotados para suspender ou encerrar o 

projeto.  

INDICADORES / PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO 

Descrição do processo de avaliação, com explicitação dos indicadores qualitativos 

e quantitativos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

As referências bibliográficas deverão ser feitas de acordo com o modelo Vancouver 

ou  ABNT. 

APÊNDICES E ANEXOS 

Apêndices são elementos pós-textuais, que complementam o projeto, elaborados 

pelo próprio pesquisador. Podemos trazer como exemplos os questionários, formulários 

da pesquisa ou fotografias.  

Os anexos são textos elaborados por outras pessoas e não pelo pesquisador. 

Como exemplo temos: mapas, plantas documentos originais e fotografias tiradas por 

outros, declarações, atestados, certificados, etc.  

 



  

  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 

 

AVALIAÇÃO DOCUMENTAL (1,0) 

 

(Será descontado pontuação por entrega de documento fora do prazo de protocolo na        

CoPPEx) 

1. Projeto possui incentivos de parceiros? (Auxílios relatados em projetos e carta convite 

com o aceite da empresa que se enquadre nos termos do edital). (0,3) 

2. Currículo Lattes do coordenador atualizado. (0,2) 

3. Utilização dos modelos documentais fornecidos pela CoPPEx (sem adaptações com 

modelos anteriores). (0,3) 

4. Comprovante de matrícula de todos os acadêmicos envolvidos no projeto (0,2) 
 

AVALIAÇÃO DO PROJETO (9,0) 

 

1. Enquadramento do título com a proposta apresentada; (0,2) 

2. Formato (apresentação, redação, estruturação organizada...); (0,8) 

3. Mérito Científico: Coerência Geral da Proposta; (0,5) 

4. Mérito Científico: Clareza na apresentação do tema e delimitação do problema; (0,4) 

5. Mérito Científico: Clareza na definição dos objetivos; (0,3) 

6. Mérito Científico: Originalidade e relevância da pesquisa (0,8) 

7. Mérito Científico: Enquadramento e consistência do projeto de pesquisa ao Programa de 

Iniciação Científica; (0,5) 

8. Mérito Científico: Os resultados esperados relevantes para a área de pesquisa; (1,0) 

9. Mérito Científico: Metodologia adequada; (1,0) 

10. Mérito Científico: Cronograma com atividades detalhadas; (0,5) 

11. Mérito Científico: Exequibilidade da proposta em relação aos prazos, objetivos e 

orçamento; (0,5) 

12. Mérito Científico: Contribuições socioeconômica, científica e tecnológica do projeto para 

a área do conhecimento regional ou nacional; (1,5) 

13. Mérito Científico: Pertinência do referencial teórico e bibliografia utilizada. (1,0) 
  



  

  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

Título da Pesquisa:  

Período da coleta de dados:  

Local da coleta:  

Docente orientador do projeto:   

Discente participante do projeto:  

Informações e contato:  

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa “TITULO”, a ser realizada em 

“local”. O objetivo da pesquisa é “escrever os objetivos de forma clara, em linguagem 

simples”. Sua participação é muito importante e ela se daria da seguinte forma (aqui 

colocar em linguagem simples e clara todos os procedimentos que serão realizados: 

perguntas, coleta de material biológico, fotos, gravação, etc.). 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a 

participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer ônus 

ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, que suas informações serão utilizadas 

somente para os fins desta pesquisa (ou para esta e futuras pesquisas) e serão tratadas com 

o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. (no caso 

de registros gravados ou coleta de material biológico deve ser especificada aqui a 

destinação final dos mesmos).  

Esclarecemos ainda, que você não pagará e nem será remunerado (a) por sua participação. Os 

benefícios esperados são (colocar os benefícios diretos ou indiretos da pesquisa). Quanto aos 

riscos, (Justificar a não existência de riscos e ou informá-los aos participantes, em linguagem 

clara e simples). 

  



  

  

 

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos contatar, ou 

procurar (colocar qual comitê de ética de ética deverá procurar e/ou departamento ao qual 

o projeto está submetido – endereço, telefone, e-mail). 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas devidamente 

preenchida, assinada e entregue a você. 

 

      Porto Nacional, ___ de ________de 201_. 

               

       Pesquisador Responsável                                                   

RG::__________________________                         

 

 

_____________________________________ (NOME POR EXTENSO DO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA), tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

descrita acima.   

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

Data:___________________ 

 

 

  



  

  

  

RELATÓRIO MENSAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
TÍTULO DO PROJETO: 

 

MODALIDADE 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica -  

PROBIC 
 

Programa Institucional de Iniciação Científica -  PIC  

 
RELATÓRIO 

DO MÊS 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

            

 

CURSO 

 Agronomia  Engenharia Civil 

 Arquitetura e Urbanismo  Medicina 

 Enfermagem  Odontologia 

 

EQUIPE DO PROJETO 
 

Professor Coordenador do Projeto: 

 

Nome completo dos envolvidos no Projeto: 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS 
Repeti este item para cada dia de reunião 

 

Data: 

 

Horário – Entrada:   Horário – Saída:  Carga Horária do dia: 

 

Atividades desenvolvidas: 

 

 

   

Data: 

 

Horário – Entrada:   Horário – Saída:  Carga Horária do dia: 

 

Atividades desenvolvidas: 

   

 

 

  



  

  

Data: 

 

Horário – Entrada:   Horário – Saída:  Carga Horária do dia: 

 

Atividades desenvolvidas: 

 

 

   

Data: 

 

Horário – Entrada:   Horário – Saída:  Carga Horária do dia: 

 

Atividades desenvolvidas: 

   

 

 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL DESENVOLVIDA NO MÊS  

 

 
SITUAÇÃO DO PROJETO 

1 - (   ) conforme cronograma 2 - (   ) atrasado  3 - (   ) adiantado   

 4 - (   ) paralisado  5 - (   ) cancelado 

Nos casos de 2 a 5, justificar: 

 

 

 
OBS: 
1. Este relatório, obrigatoriamente, deverá conter a assinatura conforme termo de outorga do Coordenador do Projeto.  

2. Em sua ausência, poderá conter a assinatura e o carimbo do Professor Colaborador (professor identificado no projeto e com 

assinatura em Termo de Outorga) 
3. A entrega deste relatório até o quinto dia  letivo mês  é condição obrigatória para manter o projeto ativo e, em caso de 

concessão de Bolsa/auxílio, garantir a continuidade do pagamento. 

 

 
DATA:____/____/________ 

_
________________________________________ 

Coordenador (a) do Projeto 

DATA:____/____/________ 

_
___________________________________ 

CoPPEx 

 
 

  



  

  

CARTA CONVITE À PARCEIROS EM PESQUISA E EXTENSÃO 

Porto Nacional - TO, (dia) de (mês) de 2019. 

À (nome da empresa) 

O Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A - ITPAC Porto Nacional 

vem por meio desta solicitar apoio para realização do Projeto de (Pesquisa/Extensão) (título do 

projeto), que ocorrerá no período (data), no (local).  

O projeto tem o objetivo de xxxxxxxxxxx.  O público do projeto contará com 

xxxxxxxxxxx, além de outras atividades. 

Mas para sua realização necessitamos de captar recursos, pois a estimativa de custo é de 

R$ XX.XXX,XX (valor por extenso). 

Dessa forma, anexando nesta oportunidade o projeto, contendo o cronograma e as 

respectivas cotas de patrocínio com a exposição correspondente da marca durante a duração do 

projeto no site https://www.itpacporto.edu.br/, solicitamos desta conceituada empresa a tão 

necessária contribuição. 

 

Certos de sua colaboração, nos colocamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas e 

fornecer maiores informações. 

 

Atenciosamente, 

(assinatura) 

(nome do responsável) 

 (telefone) 

(e-mail) 

Declaração da empresa 

Declaro que esta empresa atende as exigências do edital descritas a seguir: - São 

vedadas como empresas parceiras no fomento do Projeto de Extensão aquelas 

que: 

 cuja atividade ou finalidade tenha cunho meramente comercial; 

  cujo o ramo de atividade seja vinculado à comercialização de 
bebidas alcóolicas; tabaco; armas e munições; e/ou produto ou serviço 

relacionado à atividade e /ou mensagem nociva à saúde e à educação;  

 estejam vinculadas a partidos políticos, sindicatos e/ou a 

manifestações de sectarismo de qualquer espécie (étnico, religioso, cultural 
ou sexual); 

 imponham como condição da parceria ou patrocínio, 

posicionamentos do ITPAC Porto Nacional acerca de suas iniciativas 

contrárias à sua natureza institucional; 
 desvirtuem ou contenham o papel de liderança, condução 

estratégica e controle que o ITPAC Porto Nacional, por meio da CoPPEx, 

deve exercer sobre seus projetos, ações e iniciativas. 

 

Assinatura de ciência 

https://www.itpacporto.edu.br/

