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EDITAL Nº 004/2022/NPGPERC/FAP 

 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
O Coordenador do NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO/PESQUISA CIENTÍFICA, 
EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS da Faculdade de Piracanjuba (NPGPERC/FAP), 
no uso de suas atribuições torna público o presente edital que estabelece normas e 
procedimentos para o Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC) para a 
vigência de 1º de agosto a 20 de dezembro de 2022. 
 
O Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC) da Faculdade de Piracanjuba (FAP) 
é voltado para a iniciação à pesquisa de estudantes de graduação. O intuito é incentivar 
a carreira científica dos estudantes de graduação que apresentem bom desempenho 
acadêmico, preparando-os para a pós-graduação e para uma melhor atuação 
profissional. Para tanto, esses estudantes são estimulados a participarem ativamente de 
projetos de Iniciação Científica com reconhecida qualidade acadêmica, mérito científico 
e orientação adequada. 
 
1. DOS OBJETIVOS 

1.1. Despertar a vocação científica e desenvolver talentos para a pesquisa e 
inovação, mediante a participação dos estudantes de graduação em projetos 
de pesquisa e Iniciação Científica coordenados por docentes da Faculdade de 
Piracanjuba (FAP), de acordo as especificidades deste edital. 

1.2. Contribuir para a formação profissional de estudantes de graduação no campo 
da pesquisa e da Iniciação Científica. 

1.3. Implementar política de pesquisa e formação de perfil de pesquisador/a nos 
cursos de graduação da Faculdade de Piracanjuba (FAP), propiciando a 
articulação da graduação com a pós-graduação, com vistas ao acesso de 
estudantes aos programas de pós-graduação, e promovendo a inserção no 
mercado de trabalho e dialogando com outros setores da sociedade.  

1.4. Estimular docentes a mobilizar os estudantes de graduação para a 
participação ativa em atividades de Iniciação Científica, integrando-os em 
grupos de pesquisa, tendo em vista agregar sustentabilidade ao processo de 
renovação e expansão do efetivo de docentes pesquisadores/as e alavancar a 
produção científica e bibliográfica. 

 
2. DAS PROPOSTAS  

2.1. Entende-se que que os projetos de Iniciação Científica são aqueles que 
envolvem pesquisa básica ou pesquisa aplicada, utilizando o método 
científico para produzir conhecimento, com ou sem objetivo prático. 

2.2. Os projetos de Iniciação Científica poderão ser de qualquer área do 
conhecimento. Todavia, sugere-se que, preferencialmente, os projetos 
apresentem aderência a uma das Áreas de Tecnologias Prioritárias do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(estabelecidas na Portaria MCTIC no 1.122/2020, com texto alterado pela 
Portaria MCTIC no 1.329/2020), entre as quais se incluem, diante de sua 
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característica essencial e transversal, projetos de pesquisa básica, 
humanidades e ciências sociais que contribuam para o desenvolvimento 
científico e tecnológico. 

2.3. As propostas de projetos de Iniciação Científica deverão ser estruturadas 
da seguinte maneira: a) Título do projeto, coordenador/proponente, CPF, 
Telefone, E-mail, Lattes; b) Equipe executora (contemplar estudantes de 
graduação, CPF, Telefone, E-mail, Lattes); c) Público alvo; d) Justificativa; e) 
Objetivos da proposta; f) Metodologia; g) Cronograma das atividades a 
serem desenvolvidas; h) Previsão orçamentária, financiamentos, taxas e 
recursos financeiros; i) Resultados esperados; j) Referências. A submissão 
das propostas será realizada exclusivamente via e-mail do NPGPERC/FAP: 
nucleodepesquisafap@gmail.com 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. Podem submeter propostas os alunos e alunas devidamente matriculados 

em curso de graduação da Faculdade de Piracanjuba (FAP) e que se 
enquadram nos critérios estabelecidos neste edital. 

3.2. Para participar, os interessados devem formar duplas ou trios, escolher o 
tema a ser pesquisado, contatar um professor da Faculdade de 
Piracanjuba com o título de Mestre ou Doutor que possua formação na 
área em que pretendem desenvolver a pesquisa, solicitar sua orientação 
para o tempo de vigência das atividades de Iniciação Científica e 
encaminhar a proposta para e-mail indicado neste edital. 
 

4. DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 
4.1. As propostas deverão ser encaminhadas, exclusivamente, via e-mail do 

NPGPERC/FAP: nucleodepesquisafap@gmail.com 
 

5. DOS REQUISITOS 
5.1. Dos estudantes membros da equipe/bolsistas/voluntários: 

5.1.1. Ser selecionado/a e indicado/a pelo/a orientador/a para 
desenvolver plano de trabalho em projeto de Iniciação Científica 
submetido ao NPGPERC/FAP nos termos deste edital. 

5.1.2.  Estar devidamente matriculado/a em disciplinas de curso de 
graduação, nos semestres correspondentes ao período de vigência 
deste edital. 

5.1.3. Ter currículo devidamente preenchido e atualizado na Plataforma 
Lattes do CNPq.  

 
6. DOS RECURSOS FINANCEIROS E CONTRAPARTIDA 

6.1. Cabe aos proponentes descreverem na proposta acerca da previsão 
orçamentária junto a proposta que será enviada para apreciação do 
NPGPERC/FAP. 

6.2. Os alunos e alunas beneficiários dos Programas de Bolsas (Bolsa social, 
ProUni, Fies, OVG, entre outras) deverão realizar a contrapartida 
cooperando nos projetos de Iniciação Científica da Faculdade de 
Piracanjuba (FAP), cabendo ao aluno/a contactar um 
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professor/proponente para se integrar a proposta em tempo hábil, 
conforme cronograma desse edital. 

6.3. Os discentes que participarem das atividades de Iniciação Científica serão 
beneficiados com o apoio pedagógico e a infraestrutura Institucional para 
a realização das ações previstas no escopo da proposta. 

6.4. Poderão ser consideradas até 90 horas de Atividades Complementares aos 
alunos/as que cumprirem as exigências e as atividades propostas na 
Iniciação Científica, incluindo a apresentação dos resultados obtidos na 
Semana Científica da Faculdade de Piracanjuba (FAP) ou em outro evento 
institucional. 

6.5. Será concedido certificado de participação aos alunos/as que concluir, 
satisfatoriamente, todas as etapas previstas pelo Programa Institucional 
de Iniciação Científica (PIIC) da Faculdade de Piracanjuba (FAP). 

 
7. DOS PROPONENTES CANDIDATOS/AS A ORIENTADOR/A 

7.1. Requisitos do proponente: 
7.1.1. Ser docente da Faculdade de Piracanjuba (FAP). 
7.1.2. Ser pesquisador com titulação mínima de mestre, que tenha 

produção científica, tecnológica ou artístico-cultural recente, 
divulgada nos principais veículos de comunicação da área. 

7.1.3. O candidato à orientação deverá estar com seu Currículo Lattes 
atualizado, nos últimos 06 (seis) meses, na Plataforma Lattes do 
CNPq (http://lattes.cnpq.br/).  

 
8. DOS COMPROMISSOS DO/A ORIENTADOR/A 

8.1. Estar e manter cadastro atualizado na Plataforma Lattes do CNPq. 
8.2. Assumir compromisso formal com as atividades de orientação do 

estudante nas diversas fases do trabalho proposto. 
8.3. Avaliar as atividades desenvolvidas pelo estudante durante a execução do 

projeto de pesquisa.  
8.4. Orientar e acompanhar a elaboração do relatório parcial, final e resumo 

para o envio à Coordenação do NPGPERC/FAP, bem como a organização e 
a apresentação dos resultados da pesquisa em eventos científicos. 

8.5. Incluir o nome do estudante sob sua orientação nas publicações e nos 
trabalhos apresentados em congressos e seminários, quando este 
efetivamente tiver participado da obtenção dos resultados e fazer 
referência ao CNPq.  

8.6. Assegurar, formalmente, condições de trabalho e acesso dos estudantes 
às instalações laboratoriais, bibliotecas ou outras, imprescindíveis à 
realização das atividades relativas ao treinamento e à execução do plano 
de trabalho.  

 
9. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO 

9.1. Os projetos serão avaliados por pareceristas ad hoc, e poderão receber 
parecer final de: recomendado: nota do projeto ≥ 7,0, ou não 
recomendado: nota do projeto: ≤ 6,9, ou ainda não recomendado por 
ausência de itens obrigatórios do projeto considerando os seguintes 
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critérios: 
 

ITEM CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO PESO NOTA 

 
1 

Elementos pré-textuais: apresentar, no mínimo, Folha de Rosto, 
Resumo e Sumário 

 
1,0 

 

 
2 

Introdução e Justificativa: mensurada pela clareza e consistência 
da  proposta e da delimitação do problema de pesquisa e da hipótese. 

 
2,0 

 

 
3 

Objetivos: verificáveis através da clareza do objetivo geral a ser 
alcançado; dos objetivos específicos; das etapas ou produtos que, no 
conjunto, definam o que se quer alcançar. 

 
2,0 

 

 
4 

Métodos: plano de ação detalhado que evidencie claramente a 
conexão entre objetivos, procedimentos e ações para a execução da 
pesquisa. Contendo: procedimentos para coleta de dados e análise de 
dados. 

 
2,0 

 

 

5 

Cronograma de atividades e plano trabalho do estudante: As 
atividades a serem desenvolvidas devem estar especificadas e 
suficientemente detalhadas para o período de vigência do projeto. O 
cronograma de atividades deve estar adequado aos objetivos 
propostos. 

 

2,0 

 

6 Citações, referências e fundamentação teórica: conforme normas da 
ABNT. 

1,0  

- NOTA FINAL 10,0  

 
10. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

10.1. Admitir-se-á recurso, contra os resultados provisórios, que deverá ser 
endereçado ao e-mail do NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 
INICIAÇÃO/PESQUISA CIENTÍFICA, EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 
(NPGPERC/FAP): nucleodepesquisafap@gmail.com 

10.2. O recurso, após assinado, deverá ser digitalizado (formato PDF) e 
anexado à mensagem eletrônica. 

10.3. Os recursos devem ser enviados exclusivamente por e-mail até a data 
limite para a interposição de recurso, de acordo com o cronograma. 

10.4. Não haverá reapreciação de recursos. 
 
11. DO USO DE VOZ, IMAGEM E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

11.1. O proponente e todos os envolvidos no Programa Institucional de 
Iniciação Científica (PIIC), ao enviarem o projeto para apreciação do 
NPGPERC/FAP declaram estar cientes e autorizam a Faculdade de 
Piracanjuba (FAP) fazerem uso de sua imagem, o som de sua voz e demais 
características físicas durante o período de vigência do projeto de 
Iniciação Científica, por meio de todo e qualquer tipo de mídia com a 
finalidade de dar publicidade e visibilidade para o referido CURSO DE 
EXTENSÃO. 

 
Parágrafo único. A participação de outros membros externos da equipe não implica 



 

Página 5 de 5 | EDITAL Nº 004/2022/NPGPERC/FAP 
 

em vínculo empregatício com a Faculdade de Piracanjuba (FAP). 
 
12. DO CRONOGRAMA 

12.1. O presente edital será regido com base no seguinte cronograma de 
atividades: 

 

De 1º a 10 de agosto/2022 Período de Inscrição via e-mail do NPGPERC/FAP: 
nucleodepesquisafap@gmail.com 

11 de agosto/2022 Divulgação do Resultado Provisório 

12 de agosto/2022 Pedido de Recursos 

13 de agosto/2022 Divulgação do Resultado Final  

15 de agosto a 10 de dezembro/2022 Realização das atividades/ações de Iniciação 
Científica 

11 a 18 de dezembro/2022 Avaliação dos resultados obtidos pela equipe e 
elaboração do relatório final 

Até 20 de dezembro/2022 Prazo máximo de envio do relatório final e 
encerramento junto ao NPGPERC/FAP 

 
Parágrafo único. Os projetos de iniciação científica podem ser prorrogados por 
mais seis (6) meses, totalizando um (1) ano de execução, desde que sejam 
autorizados pelo NPGPERC/FAP e pelo CONSUP da FAP  

 
13. DO RESULTADO FINAL 

13.1. Após julgamento de todos os recursos, será publicada a lista contendo o 
resultado final, disponibilizada no sítio eletrônico da Faculdade de 
Piracanjuba (FAP) e/ou nos outros meios de comunicação institucional. 

13.2. Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Seleção 
encaminhará o resultado para Conselho Superior (CONSUP) e Diretoria da 
Faculdade de Piracanjuba (FAP). 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Informações adicionais poderão ser obtidas via e-mail do NPGPERC/FAP: 
nucleodepesquisafap@gmail.com 

1.2. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do NPGPERC/FAP. 
 
 

Piracanjuba/GO, 21 de julho de 2022. 
 
 
 

Vinicius Oliveira Seabra Guimarães 
Diretor Acadêmico, de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Faculdade de Piracanjuba 

Coordenador do Núcleo de Pós-Graduação, Iniciação/Pesquisa Científica, Extensão e Relações Comunitárias 

 


