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PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIGRANRIO 

EDITAL 2012-2013 
 
 

A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA (PROPEP) abre as inscrições para 
solicitações de Bolsas do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA UNIGRANRIO (PIBIC/CNPq, PIIC/UNIGRANRIO, PIIC/FUNADESP) 
2012/2013. 
As inscrições estarão abertas no período de 27 de fevereiro de 2012 a 30 de março de 2012 , 
mediante o disposto no item 6 deste Edital. 
Os recursos disponíveis para atender ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica da UNIGRANRIO são oriundos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (PIBIC/CNPq), Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior 
Particular (FUNADESP) e PIIC/UNIGRANRIO. 
 
 
1. OBJETIVOS E METAS: 
 
1.1.  EM RELAÇÃO AO PROGRAMA : 
Ampliar e aprimorar o programa com ações que resultem: em aumento progressivo do 
número de Bolsas de Iniciação Científica; em maior integração entre a graduação e a pós-
graduação ; no envolvimento crescente de docentes e alunos de graduação em atividades de 
pesquisa; na aceleração da geração de novos pesquisadores para a carreira acadêmica; na 
melhor qualificação do bolsista que se volta para o mercado de trabalho; em discussão 
interdisciplinar  e disseminação do conhecimento, nos Seminários de Iniciação Científica. 
 
1.2. EM RELAÇÃO AOS DOCENTES ORIENTADORES : 
Estimular o docente/pesquisador a incluir estudantes de graduação para efetivamente 
participarem nas diversas etapas de execução de um projeto de pesquisa, com vistas a agregar 
valor ao seu curriculum vitae, impulsionando a produção científica em coautoria com os 
discentes e implementando sua atividade de orientação.  
 
1.3. EM RELAÇÃO AOS BOLSISTAS : 
Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, o domínio de metodologias e 
técnicas em áreas afins; propiciar condições para introduzi-lo ao método científico; despertar 
sua criatividade; conscientizá-lo para a importância da pós-graduação stricto sensu; dar ao 
aluno oportunidades de desempenhar um papel ativo na produção de novos conhecimentos; 
oferecer ao bolsista a oportunidade de trabalhar em equipe com atitudes solidárias, pró-ativas e 
éticas. 
 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
2.1.  As bolsas terão vigência de até 12 meses, no período de agosto de 2012 a julho de 2013. 
2.2. Cada orientador poderá inscrever, no máximo, dois projetos, tendo direito à cota máxima de 
duas bolsas, independente do número de projetos encaminhados. 
2.3. A efetiva implementação da bolsa ocorrerá após a indicação e regularização da 
documentação do aluno. Não haverá pagamento retroativo. 
2.4.  As solicitações com informações incompletas, com arquivos em branco ou corrompido não 
serão avaliadas. A conferência das informações prestadas no ato da inscrição e a confirmação 
da referida inscrição são de inteira responsabilidade do orientador.  
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2.5.  A bolsa não utilizada pelo solicitante poderá ser remanejada. 
2.6.  A PROPEP poderá cancelar ou suspender a cota de bolsas de um orientador por não 
cumprimento das exigências do Programa. 
2.7.  Situações não previstas neste Edital serão tratadas pelo Comitê Institucional da PROPEP. 
 
3. REQUISITOS, DIREITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR: 
 
3.1. Poderão candidatar-se às bolsas oferecidas por este Edital os professores doutores 
(PIBIC/CNPq) e mestres e doutores (FUNADESP e PIIC/UNIGRANRIO) integrantes do quadro 
ativo da carreira de magistério superior da UNIGRANRIO, preferencialmente credenciados em 
Programas de Pós-Graduação. 
3.2. O solicitante deverá estar cadastrado em grupo certificado pela UNIGRANRIO no Diretório 
dos Grupos de Pesquisa do CNPq e estar em dia com relatórios de pesquisas na PROPEP; 
3.3. Cabe ao orientador escolher e indicar, para bolsista, o aluno com matrícula ativa em curso 
de graduação no ano letivo de 2012 e com perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as 
atividades previstas observando princípios éticos e conflito de interesse.  
3.4. O orientador poderá, com justificativa, solicitar a exclusão de um bolsista, podendo indicar 
novo aluno para a vaga, desde que satisfeitos os prazos operacionais adotados pela instituição. 
3.5. O pesquisador deverá incluir o nome do aluno-bolsista como co-autor de publicações e 
trabalhos apresentados em congressos e seminários, se elaborados com a participação efetiva 
do bolsista. 
3.6. É vedado ao orientador repassar a outro a orientação de seu(s) bolsista(s). Em casos de 
impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à coordenação de iniciação 
científica da instituição. 
3.7. É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 
3.8. O orientador deverá manter o Currículo Lattes atualizado; 
3.9. O solicitante deverá ter cumprido as exigências junto à PROPEP/UNIGRANRIO, no que se 
refere à entrega de relatório parcial e final de Iniciação Científica, caso seja, ou já tenha sido, 
orientador de pesquisa com apoio da UNIGRANRIO. 
3.10. O orientador compromete-se a participar das sessões do Seminário de Iniciação Científica 
da UNIGRANRIO, obrigatoriamente naquelas em que seus orientandos apresentarem 
trabalhos. 
 
4. REQUISITOS, DIREITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA:  
 
4.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação; 
4.2. Dispor de 20h semanais para as atividades de pesquisa e não ter vínculo empregatício; 
4.3. Não possuir vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e 
de pesquisa; 
4.4. Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta 
com bolsas de outros Programas do CNPq ou bolsas de outras Instituições ou da própria 
instituição, incluindo monitoria e extensão; 
4.5. Apresentar no Seminário Anual de Iniciação Científica sua produção científica, sob a forma 
de pôsteres, resumos e/ou painéis, mesmo que já tenha se formado; 
4.6. No caso renovação de bolsa, comprovar participação no Seminário de Iniciação Científica 
no ano de vigência da bolsa; 
4.7. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de bolsista do 
CNPq, das agências de fomento (CNPq, FAPERJ, FUNADESP, FUNDEC) ou institucional; 
4.8. Devolver às agências de fomento (CNPq, FAPERJ, FUNADESP, FUNDEC) ou empresa 
privada em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os 
requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos; 



 
 
 
 

Edital PIIC – 2012/2013 3 

PROPEP – Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
Programa Institucional de Iniciação Científica 

4.9. Ter apresentado os relatórios parcial e/ou final da pesquisa (conforme o caso) referentes ao 
ano anterior no caso específico de renovação de bolsa; 
4.10.Ter Currículo Lattes cadastrado e publicado. 
 
5. REQUISITOS PARA O PROJETO DE PESQUISA: 
 
5.1. Ser aprovado pelos Comitês Institucional e Externo por meio da atribuição de pontos aos 
seguintes itens: Resumo, Introdução e Revisão de Literatura, Justifi cativa, Objetivos 
Gerais e Específicos, Métodos, Resultados esperados , Cronograma de execução do 
projeto, Bibliografia. 
5.2. Incluir o Plano de atividade de pesquisa do bolsista, para cada bolsa solicitada (levando-
se em conta a coerência entre as atividades propostas, os objetivos esperados para o bolsista, 
o cronograma e a proposta do Programa). 
5.3. Ser encaminhado à PROPEP atendendo as exigências explicitadas no formulário 
disponibilizado na página da UNIGRANRIO. 
5.4. Ser submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) quando necessário. 
5.5. No caso de Projetos submetidos ao CEP a implantação da bolsa de Iniciação Científica 
somente ocorrerá após a aprovação do Projeto. 
 
6. INSCRIÇÕES: 
 
6.1. As inscrições ocorrerão somente por meio de formulário eletrônico próprio do PIIC, 
devidamente preenchido e enviado para o endereço piic@unigranrio.com.br, no período de 27 
de fevereiro até 30 de março de 2012 , sendo que o tamanho do arquivo da inscrição não 
poderá ultrapassar 2 MB. 
6.2. O orientador será responsável pela comunicação com a PROPEP sobre o andamento do 
PIIC e seus resultados; 
6.3. Cada projeto será julgado pelo Comitê de Área correspondente à área escolhida no 
processo de inscrição on-line. 
6.4. As inscrições serão homologadas após verificação de débitos dos professores e alunos 
inscritos (relatórios, CV Lattes, prestação de contas e outros) com a PROPEP.  
 
7. SELEÇÃO: 
 
7.1. As bolsas serão concedidas considerando-se o mérito do projeto, o plano de atividades 
para o aluno e a produtividade acadêmico-científica do professor, respeitando-se o número de 
bolsas disponíveis; 
7.2. As propostas serão analisadas pelo Comitê Institucional do PIIC e pelo Comitê Externo; 
7.3. Na primeira etapa, o Comitê Institucional do PIIC atribuirá a média de notas para cada 
proposta, a qual será enviada por e-mail aos orientadores; 
7.4. Divulgada a média, o professor orientador terá um prazo estipulado no calendário PIIC para 
enviar recurso à PROPEP; 
7.5. Para aprovação, o projeto deve ter um mínimo de 50 pontos após a avaliação pelos 
comitês interno e externo. 
7.6. Caberá ao Comitê Institucional do PIIC avaliar os recursos apresentados, bem como 
sugerir modificações nos resultados. As decisões serão informadas aos orientadores por e-mail. 
7.7. As decisões decorrentes da avaliação do Comitê Externo serão irrecorríveis. 
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8. IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA: 
 
8.1. O candidato contemplado com bolsa de Iniciação Científica tem a obrigatoriedade de se 
cadastrar no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (sob a responsabilidade de seu 
Orientador), bem como de atualizar seu currículo na Plataforma Lattes do CNPq; 
8.2. Em caso de substituição de bolsista, o novo bolsista deverá atender às recomendações 
explicitadas no item 4 deste Edital. 
 
9. INFORMAÇÕES: 
 
UNIGRANRIO / PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
Rua Prof. José de Souza Herdy. 1160, Bloco A 1o Andar 
25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP 25071-202 
Telefone: 2672-7743 / 7861 
FAX: 2672-7867 - e-mail: piic@unigranrio.com.br 
Horário de atendimento: 8 às 17 horas. 
 
10. CALENDÁRIO PIIC 2012-2013 
 
10.1. Inscrições: de 27 de fevereiro a 30 de março de 2012.  
10.2. Verificação de débito junto à PROPEP: 02 a 04 de abril de 2012.  
10.3. Homologação das Inscrições pela PROPEP: 04 de abril de 2012.  
10.4. Reunião Comitê do PIIC e Seleção das propostas: 09 a 12 de abril de 2012.  
10.5. Divulgação das propostas selecionadas pelo Comitê do PIIC: 13 de abril de 2012.  
10.6. Prazo para recurso (solicitado por meio eletrônico): 13 a 16 de abril de 2012.  
10.7. Reunião do Comitê Externo e seleção das propostas: 17 a 20 de abril de 2012 l. 
10.8. Envio dos projetos selecionados para o CNPq e FUNADESP: até 25 de abril de 2012.  
10.9. Divulgação dos orientadores/projetos/alunos contemplados: 15 de julho de 2012 . 
10.10. Entrega dos Termos de Outorga: a partir de  16 de julho de 2012 . 


