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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS – FAPT 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO SEFAZ/FAPT/PIBIC/2022 

 

O Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda – 

SEFAZ e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins – FAPT tornam público o 

presente Chamamento e convida as Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação – 

ICT&I públicas e privadas sem fins lucrativos do Estado do Tocantins interessadas a 

apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos. 

 

1. OBJETIVO 

 

Apoiar propostas de instituições ICT&I públicas e privadas sem fins lucrativos do Estado 

do Tocantins interessadas em participar do Programa Institucional de Iniciação Científica – 

PIBIC da FAPT, por meio de concessão de bolsas de Iniciação Científica, visando o 

fortalecimento da pesquisa nas instituições tocantinenses. 

 

 

1.1 São objetivos e diretrizes deste Chamamento: 

a) Selecionar instituições públicas e privadas sem fins lucrativos do Estado do 

Tocantins, para a concessão de cotas de bolsas de Iniciação Científica; 

b) Selecionar propostas de Instituições de Ensino Superior (IES) e/ou Instituições 

Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) que apresentem política 

institucionalizada de pesquisa científica, tecnológica e de inovação; 

c) Incentivar a consolidação de política de iniciação científica nas instituições; 

d) Propiciar a estudantes de graduação o acesso a conhecimentos, metodologias e 

práticas relativas a atividades voltadas a iniciação científica; 

e) Contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-

graduação (stricto sensu), possibilitando a inserção de estudantes da graduação em 

projetos e grupos de pesquisa das IES e ICTs;  
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f) Promover ações de educação, popularização e/ou divulgação científica, tecnológica 

e de inovação para diferentes tipos de público, alcançando amplos setores da 

sociedade, em articulação com especialistas, grupos e instituições que atuam nas 

áreas de educação; 

g) Promover a participação de alunos de instituições privadas com fins lucrativos na 

iniciação científica, como forma de ampliar a CT&I no Estado, por meio de parceria 

entre instituições de ensino público e privada. 

 

1.2 As propostas serão selecionadas, considerando-se as seguintes linhas temáticas:  

a) LINHA 1: ICT&I públicas e privadas sem fins lucrativos, com política para 

iniciação científica na própria instituição. 

 

b) LINHA 2: ICT&I públicas e privadas sem fins lucrativos com cotas de bolsas 

para estudantes de instituições privadas com fins lucrativos. 

Esta linha tem o objetivo de promover a participação de alunos de instituições 

privadas com fins lucrativos na iniciação científica. Nesse sentido as instituições 

privadas com fins lucrativos que tiverem interesse em participar do presente 

Chamamento, podem firmar parceria com ICT (públicas) para realização de 

atividades conjuntas de pesquisa científica, tecnológica e de desenvolvimento de 

tecnologia, produto ou processo, nos moldes do que dispõe o art. 11 da Lei Estadual 

n. 2.458/2011. 

 

2. DO CRONOGRAMA  

ATIVIDADES DATA 

Lançamento do Chamamento Público 07/12/2022 

Publicação do Chamamento no Diário Oficial do Estado do Tocantins 09/12/2022 

Prazo para impugnação do Chamamento Até 11/12/2022 

Data limite para submissão das propostas Até 09/02/2023 

Divulgação do resultado preliminar das propostas aprovadas no site FAPT Até 15/02/2023 

Prazo para interposição de recurso administrativo Até 18/02/2023 

Divulgação do resultado final das propostas aprovadas no site FAPT Até 28/02/2023 
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3. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios para exame da proposta 

(enquadramento, análise e julgamento). A ausência ou insuficiência de informações 

resultará no indeferimento da proposta. 

 

3.1 Quanto ao proponente 

3.1.1 O proponente é o responsável pela apresentação da proposta da instituição que deverá 

obrigatoriamente: 

a) Ser o representante institucional de Iniciação Científica e estar cadastrado na 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins – FAPT 

(https://www.to.gov.br/fapt); 

b) Possuir título de doutor válido em território nacional, sendo que o diploma obtido 

no exterior deve estar reconhecido por instituição nacional; 

c) Ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para 

submissão da proposta; e  

d) Ter vínculo formal com a instituição de execução da proposta (vínculo formal é 

entendido como toda e qualquer forma de vinculação existente entre o 

representante da instituição, pessoa física, e a instituição de execução da proposta). 

3.1.2 O representante deverá declarar (Anexo IV) para os devidos fins de direito que não 

possui qualquer inadimplência com a FAPT e com a Administração Pública Estadual, 

direta ou indireta, sob pena de indeferimento; 

3.1.2.1 Caso constatada, a qualquer tempo, a falsidade da declaração, a FAPT adotará as 

providências cabíveis diante dos indícios de crime de falsidade ideológica; 

3.1.3 O proponente poderá solicitar:  

a) Até 100 (cem) bolsas por instituição, que serão divididas na proporção de 50% para cada 

linha, ou seja, 50 bolsas para a linha I e 50 bolsas para a linha II; e  

b) Até 50 (cinquenta) bolsas por instituição, caso opte apenas pela Linha 1.  

3.1.3.1 O quantitativo de bolsas a serem disponibilizadas terá a duração de 12 (doze) meses. 
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3.2 Quanto à Instituição de Execução da Proposta 

3.2.1 A instituição de execução da proposta deverá estar cadastrada na FAPT (conforme 

item 3.1.1 letra a), devendo ser uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação 

(ICT) e/ou Instituição de Ensino e Pesquisa constituída sob as leis brasileiras, com sede e 

foro no Tocantins; 

3.2.2 A ICT&I da proposta deve ser órgão ou entidade da administração pública direta 

ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída 

sob as leis brasileiras, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou 

estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos; 

3.2.3 A instituição de execução da proposta é aquela com a qual o proponente deve 

apresentar vínculo formal; 

3.2.4 A instituição de execução deverá desenvolver pesquisa científica, tecnológica e de 

inovação e manter uma política voltada para a iniciação científica; 

3.2.5 Estar adimplente e/ou sem pendências junto à FAPT no momento da submissão da 

proposta; 

3.2.6 A distribuição das cotas de bolsa deverá observar a capacidade instalada das ICT&I 

para o desenvolvimento de projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação no âmbito da 

proposta; 

3.2.7 Cada instituição poderá enviar até 2 (duas) propostas, sendo 1 (uma) para cada 

Linha de Pesquisa:  

a) LINHA 1: ICT&I públicas e privadas sem fins lucrativos, com política para 

iniciação científica, caso deseje solicitar bolsas para alunos de sua instituição; e/ou  

b) LINHA 2: ICT&I públicas e privadas sem fins lucrativos com cotas de 

bolsas para estudantes de instituições privadas com fins lucrativos, caso deseje 

disponibilizar bolsas para estudantes de instituições privadas com fins lucrativos. 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

4.1 Recursos 

4.1.1 O recurso é oriundo do orçamento do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia, 

Programa: 1159, Ação: 4022, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e 

liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira; 
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4.1.2 O aporte total corresponde a 600 (seiscentas) bolsas, no valor R$ 400,00 

(quatrocentos reais) pelo período de 12 (doze) meses, (600 x 400 x 12 = R$ 2.880.000,00);  

4.1.3 O valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) será utilizado com despesas 

administrativas para o acompanhamento e monitoramento das ações referentes aos projetos 

financiados, tais como: visitas da equipe técnica para verificação do cumprimento das 

atividades previstas no plano de trabalho, análise pela equipe dos relatórios técnicos, 

realização de evento de integração das instituições ao final do programa, objetivando (i) o 

relato de experiências das instituições; e (ii) a divulgação e a popularização das pesquisas 

destaque desenvolvidas em cada instituição; 

4.1.4 Quando o desembolso ocorrer em mais de um exercício financeiro, o repasse de cada 

ano ficará condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira da FAPT. 

 

4.2 Contrapartida 

4.2.1 A Instituição contemplada será responsável pelo aporte de recurso (custeio ou capital) 

necessário para desenvolvimento do projeto de cada bolsista apoiado; 

4.2.2 Prover os recursos financeiros necessários para a realização do seminário de 

divulgação dos resultados dos projetos de iniciação científica. Este item deve estar descrito 

no Anexo I e/ou Anexo II; 

4.2.3 Publicar anais em formato digital ou impresso com o resultado dos trabalhos dos 

bolsistas da FAPT; 

4.2.4 Quantificar o valor da carga horária a ser disponibilizada pelo professor orientador 

(mestre ou doutor) por bolsa solicitada (carga horária do orientador x 12 meses x bolsa 

solicitada = total). 

 

5. ITENS FINANCIÁVEIS – BOLSAS 

5.1 Os recursos do presente Chamamento serão destinados ao financiamento de bolsas na 

modalidade Iniciação Científica no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

5.2. Serão disponibilizadas 600 (seiscentas) bolsas de 12 (doze) meses; 

5.3 As instituições habilitadas deverão realizar processo seletivo interno, por meio de edital 

de concessão das bolsas de iniciação científica; 

5.4 As bolsas se destinam, exclusivamente, a estimular a participação de estudantes de 
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graduação no desenvolvimento de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, 

despertando o interesse pelo aprofundamento da atuação nesses campos; 

5.5 Caberá ao proponente realizar as indicações dos bolsistas perante a FAPT, após a 

realização do processo seletivo interno, para a assinatura do Termo de Outorga; 

5.6 É obrigatório que os bolsistas tenham seus currículos cadastrados e atualizados na 

Plataforma Lattes. 

 

6. SUBMISSÃO DA PROPOSTA 

 

6.1 A proposta deverá ser enviada pelo representante da instituição à FAPT por e-mail: 

fapt.pibic@tecnologia.to.gov.br até 23h59min, horário de Brasília, de acordo com as datas 

previstas no cronograma, Item 2 deste Chamamento, não sendo aceitas propostas 

submetidas após este horário. 

a) A proposta deverá ser enviada a FAPT, conforme Anexo I – Formulário da Proposta, 

caso opte pela Linha 1; 

b) A proposta deverá ser enviada a FAPT, conforme Anexo II – Formulário da Proposta, 

caso opte pela Linha 2, com a Carta de intenções da Instituição parceira devidamente 

preenchida e assinada (Anexo III); 

c) O representante deverá declarar (Anexo IV) para os devidos fins de direito que não 

possui qualquer inadimplência 

d) As Instituições deverão, obrigatoriamente, encaminhar as cópias dos documentos 

listados no Anexo V (em formato PDF), sob pena de indeferimento da proposta. 

 

6.2 Todos os itens do Formulário da Proposta (Anexo I e/ou Anexo II) devem ser 

preenchidos, sob pena de indeferimento da proposta. 

6.3 O campo assunto deve conter a seguinte citação: Proposta de participação no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC – FAPT. 

6.4 Recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que a FAPT não se 

responsabiliza por aquelas não recebidas em decorrência de eventuais problemas 

técnicos. 

 

mailto:fapt.pibic@tecnologia.to.gov.br
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7. ENQUADRAMENTO, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Esta fase compreende duas etapas de critérios de julgamento: 

7.1 Etapa I – Análise de Enquadramento das Propostas; 

7.2 Etapa II – Análise do Mérito Técnico-Científico da Proposta e Homologação pela 

Comissão Técnica da FAPT. 

 

7.1 Etapa I – Análise de Enquadramento das Propostas 

7.1.1. Nesta etapa a Equipe Técnica da FAPT realizará o enquadramento das propostas 

submetidas, conforme requisitos exigidos nos itens 3 e 6 desta chamada; 

7.1.2. Esta etapa é eliminatória e as propostas com documentação incompleta serão 

indeferidas. 

7.1.3. Cada proposta enquadrada na Etapa I passará para próxima etapa de julgamento (Etapa 

II) que consiste na avaliação quanto ao mérito técnico-científico da proposta e homologação 

pela comissão técnica da FAPT. 

7.2 Etapa II – Análise do Mérito Técnico-Científico da proposta e homologação pela 

Comissão Técnica da FAPT 

Esta etapa consistirá na análise do mérito técnico-científico da proposta, a ser realizada 

comissão técnica da FAPT, a ser designada por meio de Portaria. 

 

7.2.1. Linha 1 – Os critérios para classificação das propostas quanto ao mérito técnico-

científico e sua adequação quanto ao número de bolsas são: 

Critérios de análise e julgamento Conceitos 

A 

Justificativa sobre a quantidade de bolsas solicitadas frente à capacidade 

instalada para o desenvolvimento de projetos de Ciência, Tecnologia e 

Inovação de excelência na ICT &I. 

( ) Ótimo – 30 pontos  

( ) Muito Bom – 25 pontos  

( ) Bom – 20 pontos 

( ) Regular – 10 pontos  

( ) Pouco consistente – 5 

pontos  

( ) Inconsistente – 0 ponto 

B 

Contrapartida - aporte de recurso (custeio ou capital) necessário para 

desenvolvimento do projeto de acordo com o número de bolsas solicitadas. 

( ) Ótimo – 20 pontos  

( ) Muito Bom – 15 pontos  

( ) Bom – 12 pontos 

( ) Regular – 07 pontos  

( ) Pouco consistente – 5 

pontos  

( ) Inconsistente – 0 ponto 
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C 

Proposta para a realização do seminário de divulgação dos resultados dos 

projetos de iniciação científica com os recursos financeiros (estimativas) 

necessários. 

( ) Ótimo – 30 pontos  

( ) Muito Bom – 25 pontos  

( ) Bom – 20 pontos 

( ) Regular – 10 pontos  

( ) Pouco consistente – 5 

pontos  

( ) Inconsistente – 0 ponto 

D 

Estimativas de custo para publicação de anais em formato digital ou 

impresso com o resultado dos trabalhos dos bolsistas da FAPT 

 

( ) Ótimo – 10 pontos  

( ) Muito Bom – 07 pontos  

( ) Bom – 05 pontos 

( ) Regular – 03 pontos  

( ) Pouco consistente – 01 

pontos 

( ) Inconsistente – 0 ponto 

E 

Quantificar o valor da carga horária a ser disponibilizada pelo professor 

orientador (mestre ou doutor) por bolsa solicitada (carga horária do 

orientador x 12 meses x bolsa solicitada = total) 

( ) Ótimo – 10 pontos  

( ) Muito Bom – 07 pontos  

( ) Bom – 05 pontos 

( ) Regular – 03 pontos  

( ) Pouco consistente – 01 

pontos 

( ) Inconsistente – 0 ponto 

Total de pontos 100 

 

7.2.2. Linha 2 – Os critérios para classificação das propostas quanto ao mérito técnico-

científico e sua adequação quanto ao número de bolsas são: 

 

Critérios de análise e julgamento Conceitos 

A 

Justificativa sobre a quantidade de bolsas solicitadas a FAPT destinadas a 

estudantes de outras instituições privadas com fins lucrativos, visando a 

realização de atividades conjuntas de pesquisa científica, tecnológica e de 

desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo entre as instituições. 

( ) Ótimo – 30 pontos  

( ) Muito Bom – 25 pontos  

( ) Bom – 20 pontos 

( ) Regular – 10 pontos  

( ) Pouco consistente – 5 

pontos  

( ) Inconsistente – 0 ponto 

B 

Justificativa sobre a quantidade de bolsas solicitadas frente à capacidade 

instalada para o desenvolvimento de projetos de Ciência, Tecnologia e 

Inovação de excelência na ICT &I. 

( ) Ótimo – 20 pontos  

( ) Muito Bom – 15 pontos  

( ) Bom – 12 pontos 

( ) Regular – 07 pontos  

( ) Pouco consistente – 5 

pontos  

( ) Inconsistente – 0 ponto 

C 

Proposta para a realização do seminário de divulgação dos resultados dos 

projetos de iniciação científica com a instituição parceira (dos bolsistas) e 

os recursos financeiros (estimativas) necessários. Estimativas de custo para 

publicação de anais em formato digital ou impresso com o resultado dos 

trabalhos dos bolsistas da FAPT 

 

( ) Ótimo – 20 pontos  

( ) Muito Bom – 15 pontos  

( ) Bom – 12 pontos 

( ) Regular – 07 pontos  

( ) Pouco consistente – 5 

pontos  

( ) Inconsistente – 0 ponto 

D 

Contrapartida - aporte de recurso (custeio ou capital) necessário para 

desenvolvimento do projeto de acordo com o número de bolsas solicitadas. 

( ) Ótimo – 20 pontos  

( ) Muito Bom – 15 pontos  

( ) Bom – 12 pontos 
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( ) Regular – 07 pontos  

( ) Pouco consistente – 5 

pontos  

( ) Inconsistente – 0 ponto 

E 

Quantificar o valor da carga horária a ser disponibilizada pelo professor 

orientador (mestre ou doutor) por bolsa solicitada (carga horária do 

orientador x 12 meses x bolsa solicitada = total) 

( ) Ótimo – 10 pontos  

( ) Muito Bom – 07 pontos  

( ) Bom – 05 pontos 

( ) Regular – 03 pontos  

( ) Pouco consistente – 01 

pontos 

( ) Inconsistente – 0 ponto 

Total de pontos 100 

 

7.3 Todos os critérios devem obrigatoriamente ser observados, com a pontuação 

definida nos itens 7.2.1 – Linha 1 e/ou 7.2.2 – Linha 2. 

7.4 A nota final de cada proposta será aferida pela soma das notas atribuídas nas 

letras A, B, C, D e E, conforme disposto nos itens 7.2.1 e/ou 7.2.2. 

7.5 Será considerada, em caso de empate na nota final, a maior nota obtida no critério 

de julgamento: 

7.5.1 Linha 1 - Letra “A” e, em permanecendo o empate, a maior nota obtida no 

critério de julgamento “C” e, em permanecendo o empate, a maior nota obtida no 

critério de julgamento “B”. 

7.5.2 Linha 2 - Letra “A” e, em permanecendo o empate, a maior nota obtida no 

critério de julgamento “B” e, em permanecendo o empate, a maior nota obtida no 

critério de julgamento “C”. 

7.6 As propostas serão classificadas em ordem decrescente, considerando a soma de pontos 

da Análise e julgamento. 

7.7 Os resultados da análise e julgamento pela comissão técnica serão publicados na página 

eletrônica da FAPT, disponível no endereço https://www.to.gov.br/fapt, conforme 

cronograma. 

 

8. DO RESULTADO 

 

8.1 Os resultados serão publicados na página eletrônica da FAPT, disponível no endereço 

https://www.to.gov.br/fapt, e, por extrato, no Diário Oficial do Estado, conforme 

cronograma; 

https://www.to.gov.br/fapt
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8.2 As ICT&I serão comunicadas dos motivos do deferimento ou indeferimento da 

proposta, por e-mail. 

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1 Dos resultados caberá recurso a ser interposto, no prazo estabelecido no 

CRONOGRAMA, descrito no Item 2 deste Chamamento, conforme modelo (Anexo VII), 

mediante e-mail a ser enviado para recurso.fapt@tecnologia.to.gov.br.; 

9.2 O campo assunto deve conter a seguinte citação: Proposta de participação no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC – FAPT;  

9.3 Os recursos interpostos de acordo com as exigências deste Chamamento, após análise, 

serão deliberados pela Comissão Técnica e Presidência da FAPT, no prazo conforme o 

cronograma do presente Chamamento; 

9.4 As decisões finais dos recursos administrativos serão homologadas pela Presidência da 

FAPT, e terão caráter terminativo, não cabendo pedido de reconsideração; 

9.5 Os recursos protocolados em não conformidade com o formulário (Anexo VII) e fora 

do prazo estabelecido neste Chamamento não serão analisados. 

 

10. REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA 

 

10.1 Forma de concessão das bolsas 

10.1.1 As cotas de bolsas do Programa destinam-se a Instituições de Ciência, Tecnologia e 

Inovação – ICT&I públicas e privadas sem fins lucrativos do Estado do Tocantins, que 

efetivamente desenvolvam pesquisa e tenham instalações próprias para tal fim; 

10.1.2 As instituições habilitadas celebrarão Acordo de Cooperação com a FAPT, para 

receber as cotas de bolsas; 

10.1.3 As bolsas serão repassadas diretamente aos alunos selecionados pela instituição; 

10.1.4 As bolsas deverão ser distribuídas segundo critérios que assegurem que os alunos 

serão orientados por pesquisadores de competência científica e com capacidade de 

mailto:recurso.fapt@tecnologia.to.gov.br
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orientação, que possuam título de mestre ou doutor, e que estejam exercendo plena 

atividade de pesquisa; 

10.1.5 O número de bolsistas a ser concedido por orientador será de: a) até 3 para orientador 

doutor; e b) até 2 para orientador mestre; 

10.1.6 A continuidade, ampliação ou redução da cota de bolsas está condicionada a um 

relatório institucional anual, acrescidos de relatórios dos comitês externos, todos referidos 

aos processos de seleção e avaliação. 

 

10.2 Compromissos da Instituição 

10.2.1 Ter uma política para iniciação científica; 

10.2.2  Nomear um Comitê Institucional, constituído, em sua maioria, de pesquisadores 

com titulação de doutor. Este comitê responsabilizar-se-á pelo gerenciamento do Programa, 

fazendo cumprir a presente norma; 

10.2.3 Disponibilizar na página da instituição, na internet, a relação dos pesquisadores que 

compõem o Comitê Institucional; 

10.2.4  Convidar anualmente um Comitê Externo constituído de pesquisadores, com o 

objetivo de participar do processo de seleção e de avaliação do Programa/projetos; 

10.2.5 Comunicar a FAPT, com antecedência a data de realização do processo de seleção 

e de avaliação do Programa/projetos, bem como os nomes dos componentes do Comitê 

Externo; 

10.2.6 Compete à instituição a escolha dos membros do Comitê Externo; 

10.2.7 Dedicar Esforços para a ampliação do Programa de Iniciação Científica com 

recursos próprios; 

10.2.8 Prover os recursos financeiros necessários para a realização do seminário de 

iniciação científica; 

10.2.9 Viabilizar a participação dos bolsistas do Programa em eventos científicos para 

apresentação de seus trabalhos.  

 

10.3 Compete às instituições a elaboração de Edital para seleção dos alunos bolsistas 

10.3.1 Para o processo de seleção, a instituição deverá proceder ampla divulgação das 

normas do Programa, por meio de Edital, onde deverão constar: o período de inscrições, os 
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critérios para seleção dos orientadores, os procedimentos para pedidos de reconsiderações 

(recurso), entre outras regulamentações; 

10.3.2 A instituição não poderá limitar o acesso a bolsas adotando medidas não autorizadas 

pela FAPT, tais como: 

a) Restrições quanto à idade; 

b) Restrições ao fato de um aluno de graduação já ser graduado por outro curso; 

c) Restrições quanto ao número de renovações para o mesmo bolsista; 

d) Restrições quanto ao semestre/ano de ingresso do aluno na instituição; 

e) Interferir ou restringir a escolha do bolsista pelo orientador, desde que o aluno 

indicado atenda ao perfil e ao desempenho acadêmico compatíveis com as atividades 

previstas; 

f) Restrições ou favorecimento a raça, gênero, ideologia ou convicção religiosa. 

10.3.3 O aluno não poderá estar cursando o último período para os fins de concessão da 

bolsa, haja vista que a duração da bolsa é de 12 (doze) meses. 

 

10.4 Implementação para repasse de bolsa 

10.4.1  Para implementação da bolsa, a instituição deverá enviar à FAPT formulário com 

as informações referentes aos bolsistas, orientadores e projetos; 

10.4.2  Cada instituição poderá definir, para efeito interno, critérios de acompanhamento e 

avaliação do programa. 

 

10.5 Para o processo de avaliação do programa a instituição deverá: 

a) Realizar anualmente um evento, na forma de seminário ou congresso, onde o 

bolsista deverá apresentar sua produção científica sob a forma de pôsteres, resumos e/ou 

apresentações orais. O desempenho do bolsista deverá ser avaliado pelo Comitê 

Institucional do PIBIC com base nos produtos apresentados no evento e por critérios da 

própria instituição; 

b) Publicar os resumos, artigos resultado da pesquisa elaborados pelos bolsistas que 

serão apresentados durante o processo de avaliação, em livro ou na página da instituição 

na Internet; 



 
 
 
 
 

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) está sediada no prédio da Secretaria de Indústria, Comércio 

e Serviços do Estado do Tocantins na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N – Cidade: Palmas – 

Tocantins – CEP: 77.001-020 – https://www.to.gov.br/fapt. 

 

c) Convidar o Comitê Externo para atuar na avaliação do Programa, durante o 

seminário ou congresso. 

 

11. DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE OUTORGA 

 

11.1 O Termo de Outorga deverá ser assinado digitalmente pelo bolsista; 

11.2 As bolsas a serem concedidas pelo presente Chamamento terão, obrigatoriamente, 

seu prazo de execução estabelecido em 12 (doze) meses; 

11.3 Caso o bolsista e o representante da instituição não se manifestem no prazo 

estabelecido para assinatura do Termo de Outorga, não terá o auxílio disponibilizado; 

11.4 Constituirá fator impeditivo para celebração do Termo: (i) Existência de 

inadimplência do bolsista com a administração pública, federal, estadual ou municipal, 

direta ou indireta; (ii) Pendência na entrega de relatórios técnico-científico e/ou 

orçamentário de projeto executado com o apoio da FAPT em editais anteriores; 

11.5 As pendências supracitadas poderão ser regularizadas no prazo máximo de 15 

(quinze) dias após a verificação do fator impeditivo; 

11.6 Serão canceladas as bolsas aprovadas e não implementadas após 60 (sessenta) dias 

do prazo de divulgação do resultado final, por pendências documentais; 

11.7 A FAPT disponibilizará, a seu critério, as informações primárias de todos as 

propostas, tais como: instituições executoras, número de bolsas e recursos aplicados por 

esta Fundação; 

11.8 A bolsa poderá ser cancelada pela FAPT, por ocorrência, durante sua 

implementação, de fato cuja gravidade justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras 

providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada; 

11.9 É de exclusiva responsabilidade de cada instituição/bolsista adotar todas as 

providências que envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, 

necessárias à execução do projeto. 
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12. DO MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

12.1Durante a execução, o programa FAPT/PIBIC será acompanhado e avaliado pela 

FAPT, em todas as suas fases, de acordo com o estabelecido no plano de trabalho 

do Acordo de Cooperação, nos moldes da tabela abaixo: 

* Apresentar em anexo as evidências por meio de fotos, listas de presença, memória de reunião convites e etc. 

** Descrição pela equipe técnica sobre o cumprimento ou não das metas/etapas da proposta. 

 

Monitoramento e avaliação (quanto ao cumprimento das metas e etapas previstas no 

Plano de Trabalho) 

 

Especificação 

Indicador Físico Verificação pela 

equipe técnica** Unidade Evidências* 

Edital Interno das 

Instituições Edital lançado   

Seleção dos  

bolsistas Bolsista selecionado 

 

 

Assinatura do Termo de 

Outorga Termo assinado 

 

 

Implementação das 

bolsas 

Bolsas 

implementadas 
  

Realização do 

Seminário de 

divulgação dos 

resultados finais 

 

Seminário 

realizado 

  

Apresentação de 

Relatório Técnico e  

Prestação de Contas 

Parcial 

 

Relatório 

apresentado 

  

Apresentação de 

Relatório Técnico e 

Prestação de 

Contas Final 

Relatório apresentado   

Realização do 

Encontro de Integração 

Encontro realizado 
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12.2 Durante a vigência estipulada no Acordo de Cooperação, a FAPT poderá, a 

qualquer tempo, promover visitas técnicas e/ou solicitar informações adicionais sobre o 

andamento do programa; 

12.3 Caso seja detectado que o programa não esteja sendo executado conforme o 

previsto, a FAPT deverá determinar diligências para o devido cumprimento e, caso não 

atendidas, promover o encerramento do programa; 

12.4 As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, 

objetivando a gestão adequada e regular do programa; 

12.5 O representante da Instituição deverá apresentar relatório técnico ao final do 

programa, para fins de prestação de contas contendo as atividades realizadas em até 30 

(trinta) dias após o término do prazo de finalização. A não apresentação do relatório causa 

inadimplência para a instituição, o que consequentemente inviabiliza a participação em 

novos programas da FAPT, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação 

de regência; 

12.6 O bolsista contemplado deverá apresentar relatório técnico-científico à instituição, 

em conformidade com o Termo de Outorga e demais normas da FAPT, sob pena de 

devolução dos valores despendidos pela FAPT e demais penalidades previstas na 

legislação de regência; 

12.7 Nos trabalhos e/ou artigos científicos publicados, e qualquer outro meio de 

divulgação ou promoção de eventos com pesquisas desenvolvidas por bolsistas apoiados 

pelo presente Chamamento, deverão fazer referência, obrigatoriamente, à Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Tocantins – FAPT; 

12.8 O bolsista deverá restituir a concedente o valor transferido, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data da rescisão do Termo, em decorrência da: 

a) Inexecução do projeto; 

b) Falta de apresentação dos resultados das pesquisas, no prazo exigido. 

 

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

13.1 A participação no processo pressupõe: 

a) A responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados e a observância do regulamento deste Chamamento; e 
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b) A aceitação plena e irrevogável de todas as normas e condições previstas neste 

documento. 

13.2  O presente Chamamento regula-se pelos preceitos de direito público inseridos no 

Marco Legal de CT&I (EC n. 85/2015, Lei n. 10.973/04, Lei n. 13.243/2016, Decreto n. 

9.283/2018, Lei n. 9.784/1999), pela Lei Federal n. 8.666/93 (no que couber), pela Lei 

Estadual n. 2.458/2011 e pelas normas internas da FAPT; 

13.3 A qualquer tempo, este Chamamento poderá ser revogado ou anulado, no todo ou 

em parte, seja por decisão da FAPT, seja por motivo de interesse público ou exigência 

legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou 

reclamação de qualquer natureza; 

13.4 À Presidência da FAPT reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Chamamento Público. 

 

Palmas – TO, 07 de dezembro de 2022. 

 

 

MARCIO ANTÔNIO DA SILVEIRA 

Presidente da FAPT 

JÚLIO EDSTRON SECONDINO SANTOS 

Secretário da Fazenda 



 
 
 
 
 

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) está sediada no prédio da Secretaria de Indústria, Comércio 

e Serviços do Estado do Tocantins na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N – Cidade: Palmas – 

Tocantins – CEP: 77.001-020 – https://www.to.gov.br/fapt. 

 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE ICT&I - LINHA 1 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA – FAPT/PIBIC 

 

DADOS CADASTRAIS 

linha temática: LINHA 1 

Instituição 

Natureza Jurídica CNPJ 

Endereço Cidade 

UF CEP 

Representante legal CPF 

RG Órgão expedidor/Data 

expedição 

 

Cargo Ato de Nomeação, eleição 

ou designação 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 

 

TOTAL de bolsas solicitadas a FAPT  

Justificativa sobre a quantidade de bolsas solicitadas frente à capacidade instalada para o 
desenvolvimento de projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação de excelência na ICT &I:  

 

 

 

5 A 10 PÁGINAS 

 

 

 

 

 

Descrever contrapartida (conforme número de bolsa 

solicitada) 

 

R$ (Valor Estimado) 

(Descrever o aporte de recurso (custeio ou capital) necessário 

para desenvolvimento do projeto de acordo com o número de 

bolsas solicitadas). 
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(Descrever a proposta para a realização do seminário de 

divulgação dos resultados dos projetos de iniciação científica) 

com os recursos financeiros (estimativas) necessários. 

 

 

 

 

(Descrever as estimativas de Custo para publicação de anais em 

formato digital ou impresso com o resultado dos trabalhos dos 

bolsistas da FAPT). 

 

 

 

 

(Quantificar o valor da carga horária a ser disponibilizada pelo 

professor orientador (mestre ou doutor) por bolsa solicitada 

(carga horária do orientador x 12 meses x bolsa solicitada = 

total). 

 

 

 

 

Total R$  

Local, data e Assinatura 
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ANEXO II- FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE ICT&I - LINHA 2 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – FAPT/PIBIC 

 

DADOS CADASTRAIS 

linha temática: LINHA 2 

Instituição 

Natureza Jurídica CNPJ 

Endereço Cidade 

UF CEP 

Representante legal CPF 

RG Órgão expedidor/Data 

expedição 

 

Cargo Ato de Nomeação, 

eleição ou designação 

 

 

 

 

PROPOSTA 

 

Quantidade de bolsas solicitadas a FAPT destinadas a estudantes 

de outras instituições privadas com fins lucrativos  

 

Esta linha temática tem o objetivo de promover a participação de alunos de instituições 

privadas com fins lucrativos na iniciação científica. Nesse sentido as instituições privadas 

com fins lucrativos que tiverem interesse em participar do presente chamamento, podem 

firmar parceria com ICT (públicas) para realização de atividades conjuntas de pesquisa 

científica, tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, nos 

moldes do que dispõe o art. 11 da Lei Estadual n. 2.458/2011. 
 

Justificativa sobre a quantidade de bolsas solicitadas frente à capacidade instalada para o 

desenvolvimento de projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação de excelência na ICT &I: 

 

 

5 A 10 PÁGINAS 

 

 

Descrever contrapartida (conforme número de bolsa 

solicitada) 

R$ (Valor Estimado) 

Descrever o aporte de recurso (custeio ou capital) necessário para 

desenvolvimento do projeto de acordo com o número de bolsas 
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solicitadas). 

 

 

 

Descrever a proposta para a realização do seminário de 

divulgação dos resultados dos projetos de iniciação científica com 

a instituição parceira (dos bolsistas) e os recursos financeiros 

(estimativas) necessários. 

 

 

 

(Descrever as estimativas de Custo para publicação de anais em 

formato digital ou impresso com o resultado dos trabalhos dos 

bolsistas da FAPT). 

 

 

 

 

(Quantificar o valor da carga horária a ser disponibilizada pelo 

professor orientador (mestre ou doutor) por bolsa solicitada 

(carga horária do orientador x 12 meses x bolsa solicitada = total). 

 

 

 

 

Total R$  

Local, data e Assinatura 
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ANEXO III – CARTA DE INTENÇÃO 

 

Logo da instituição 

 

 

CARTA DE INTENÇÃO 

 

 

Declaramos, para os devidos fins o interesse em participar do CHAMAMENTO PÚBLICO 

FAPT/PIBIC PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC, na LINHA 2: ICT&I públicas e privadas sem fins 

lucrativos com cotas de bolsas para estudantes de instituições privadas com fins lucrativos, 

a qual tem o objetivo de promover a participação de alunos de instituições privadas com 

fins lucrativos na iniciação científica. Declaramos ainda que a participação se dará com a 

quantidade de XX bolsas. 

 

 

Cidade - TO, XX de XXXX de 2022 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

NOME DA INSTITUIÇÃO PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS 
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ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 

 
 

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 

 

Declaro, para os devidos fins de direito, que (Nome completo, CPF, endereço completo) 

da (NOME DA INSTITUIÇÃO) que não possui qualquer inadimplência com a FAPT e 

com a Administração Pública Estadual, direta ou indireta. 

 

Por ser verdade firmamos a presente. 

 

 

Cidade - TO, XX de XXXX de 2022 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO V - FORMULÁRIO CHEK LIST 

Proponente: ____________________________________________________________ 

Instituição Executora: ___________________________________________________ 

ITEM DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS SITUAÇÃO 

1.  Formulário de proposta devidamente preenchido e 

assinado pelo proponente e os documentos pessoais (RG, 

CPF) (Anexo I e/ou Anexo II). Item 6.0, alínea d e/ou e 

 

2.  Currículo Lattes/CNPq. Item 3.1.1, alínea b  

3.  Documento que comprove o requisito estabelecido pelo 

item 3.1.1 letra d deste Chamamento (serão aceitas 

declaração/certidão do Setor de Recursos Humanos, 

contrato de trabalho, e/ou documento equivalente). 

 

4.  Documento que comprove a titulação do proponente, 

conforme item 3.1.1 letra b (serão aceitas 

declarações, certidões e/ou certificados); 

 

5.  Declaração de adimplência conforme Anexo IV  

6.  Estatuto Social atualizado; 

 

 

7.  Cartão do CNPJ;  

8.  Ato de eleição, nomeação ou designação do dirigente; e 

Instrumento de procuração, caso a representação legal 

exija. 

 

9.  Carta de intenção - anexo III  
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ANEXO VI - RELATÓRIO TÉCNICO 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA – FAPT/PIBIC 

RELATÓRIO TÉCNICO 

DADOS DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO (não abreviar o nome) 

Nome:  

E-mail:  

Telefone  

INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO 

Nome da instituição:  

Endereço:  

Telefone:  

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FAPT/PIBIC 

RELATÓRIO TÉCNICO 

1. Período de abrangência deste relatório:  

2. Título: 

3.  Número de Orientadores: 

4. Número de Co-Orientadores: 

5.  Número de Bolsistas:  

6. Descrever dificuldades encontradas pelos Bolsistas quanto ao desenvolvimento da 

pesquisa.  

 



 
 
 
 
 

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) está sediada no prédio da Secretaria de Indústria, Comércio 

e Serviços do Estado do Tocantins na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N – Cidade: Palmas – 

Tocantins – CEP: 77.001-020 – https://www.to.gov.br/fapt. 

 

 

7. Considerando o plano de trabalho, descreva detalhadamente as atividades realizadas e os 

resultados alcançados no período deste relatório. 

 

 

 

 

DATA: ___/___/___ 

 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FAPT/PIBIC 

ANEXOS AO RELATÓRIO TÉCNICO  

1. Comprovante de apresentação dos resultados da pesquisa de cada bolsista em eventos 

científicos (Se houve premiação, informar o evento, a classificação e anexar comprovante). 

2 Comprovante de publicação da pesquisa realizada, com a participação de cada bolsista.  

3. Avaliação do comitê sobre o desempenho de cada bolsista. 

4. Avaliação do orientador sobre o programa institucional de bolsas de iniciação científica. 

5. Avaliação do acadêmico bolsista sobre o programa institucional de bolsas de iniciação 

científica. 
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ANEXO VII - FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

NOME DO RECORRENTE:  

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro que as informações fornecidas neste recurso estão de acordo com a verdade e 

são de minha inteira responsabilidade, e de que estou ciente das implicações legais. 

 

 

  ,  de de ________ 

(local e data) 

Assinatura do proponente 

 

 


