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EDITALNe 27/201g
SELEÇÃOPROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC/UCSAL
COTAS FAPESB- PERÍODO 2019/2020

O Reitor da Universidade Católica do Salvador torna público e convoca a comunidade

acadêmica para apresentar propostas, em resposta ao Edital do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC)- 2019, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado da Bahia (FAPESB),através do sistema de cotas institucionais. Este Edital está em
conformidade com o disposto nas Normas Gerais 2019 da FAPESBque é parte integrante e
indissociável deste Edital.
1.0BJETIVOS

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UCSAL,cota FAPESB-

2019/2020 visa: 1. Despertar a vocação científica e incentivar talentos de estudantes de

graduaçãono desenvolvimento
e execuçãode seusprojetosde pesquisa;2. Estimularo
fortalecimento dos grupos de pesquisa da UCSALcadastrados e atualizados no Diretório de

Pesquisado CNPq; 3. Propiciar que os projetos de membros e ou líderes dos grupos de
pesquisa (preferencialmente

doutores)

sejam "incubadoras"

de desenvolvimento

em

investigaçõesno âmbito da Universidade;4. Estimularque os professorestitulados e com
vínculo empregatício com contratos integrais na UCSALinvistam fortemente em pesquisa.
2. INFORMAÇOES SOBREO PROGRAMA

O Programa de Bolsas de Iniciação Científica UCSAL/FAPESB,
concederá 24 bolsas com
duração de até 12(doze) meses, podendo se candidatar os alunos regularmente matriculados
nos Cursos de Graduação da UCSAL.

2.1 0 valor mensal da Bolsa é R$ 400,00(quatrocentos reais);

2.2 As bolsasterão início a partir de 01 de agosto de 2019 e término em 31 de julho de
2020;
2.3 0 número de bolsas concedidas poderá sofrer alteração e serão disponibilizadas
conforme

o número

de bolsas concedidas

pela FAPESB.

3. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 0 candidato à bolsa deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:
3.1.1. Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, co m média
geral igual ou superior a 6,0(seis);
3.1.2. Não ter tido mais que 02(duas) reprovaçõesdentro do período 12(doz
anteriores a entrega da documentação para implementação da bolsa IC;
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3.1.3. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UCSAL cursando a
partir do segundo semestre;

3.1.4. Não estar cursando o último semestre, verificado a partir do início da vigência
da Bolsa;

3.1.5. Estar cadastrado como Pesquisador FAPESB,através do endereço eletrõnico
http ://www.fa pesb .ba .gov. b r/in ici a cao-cie ntifíca/

3.1.6. Estar cadastradono sistema SEI Bahia, através do endereço eletrõnico
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador

externo.php?acao=usuario externo lagar

&id orgao acesso externo=0

3.1.7. Dedicar 20 (vinte) horas semanaisao projeto e estar inscrito como membro do
grupo de pesquisa que o alberga;
3.1.8. Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da
bolsa;

3.1.9. Não ser beneficiado por outra bolsa de qualquer natureza, estágio ou similar,
durante a vigência da bolsa da Fundação (exceto PROUNI,Vestibular Social, auxílio
moradia ou similar ofertado pela instituição de vínculo, ou mesmo FIES);
3.1.10. Possuir currículo atualizado na Plataforma l.aftas;

3.1.11. Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade do candidato à bolsa, até o terceiro grau, respeitando os princípios éticos e
conflitos de interesse

3.2 0 orientador do candidato à bolsa deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:

3.2.1. Ser pesquisador com produtividade científica, com titulação mínima de Mestre,
obtida em Programa de Pós-Graduação str/cto senso/ acadêmico ou profissional

reconhecido pela CAPES,ou formalmente convalidado no Brasíl, se obtido no exterior;
3.2.2. Ter vínculo empregatício com carga horária mínima de 40(quarenta) horas com
a UCSAL;
3.2.3. Integrar Grupo de Pesquisacadastrado e atualizado no Diretório de Grupos de
Pesquisa do CNPq e certificado pela UCSAL;

3.2.4. Apresentar projeto de pesquisa desenvolvido na UCSAL;

3.2.5. Estar cadastrado como Pesquisador FAPESB,através do endereço eletrânico
http ://siga.fapesb.ba .gov. b r/cadast ro/jogjn .wsp;

3.2.6. Estar cadastradono sistema SEI Bahia, através do endereço eletrõnico
httDs://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador externo.php?acao=usuarioexterno lotar
&id orgao acesso externo=O

3.2.7. Possuir currículo atualízado na Plataforma l.aftas;

3.2.8. Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade do orientador, até o terceiro grau, respeitando
confl itos de interesse
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3.3 A Instituição consta deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:
3.3.1. Obedecer e divulgar as Normas Gerais 2019 -- Bolsa de Iniciação Científica;
3.3.2. Prestar contas à FAPESB através dos Relatórios Técnicos Institucionais

(semestrale final), que deverão ser encaminhadosà Fundaçãode acordo com o
cronograma a seguir:
RELATORIO

DATA LIMITE

PARCIAL

Até 28/02/2020

FINAL

Até 31/08/2020

3.3.3. RealizarSeminárioAnual de IniciaçãoCientífica, com a participação obrigatória
da FAPESB,convidando-a com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias,
para que a mesma possa garantir a presença no evento.
3.3.4. Informar à FAPESB,através de ofício da coordenação PIBICda Instituição Consta,
no encerramento de cada semestre, a relação de bolsistas concluintes, para que as
bolsas sejam rescíndídas.

3.3.5 Garantir que, pelo menos 50% dos bolsistas PIBICFAPESB,apresentemseus
trabalhos através de exposiçõesorais nos Seminários de Iniciação Científica da
instituição consta. A exposição através de pâsteres não poderá exceder a quantidade
de 50% dos bolsistas FAPESB,sob nenhuma alegação.
4. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

As inscrições serão realizadas na Pró-Reitoria de Pesquisae Pós-Graduaçãoda Universidade
Católica do Salvador, situada à Av Professor Pinto de Aguiar, 2549 - Prédio A - Pituaçu, no

períodode 08 a 26 de abril de 2019, no horário das 9h00 às llh30 e das 14h30 às 16h30,
exceto aos sábados, domingos e feriados.
4.1 Documentos necessáriospara inscrição do candidato à bolsa:
1. Ficha de Inscrição/ Plano deTrabalho do candidato(uma vía);
2. Formulário on//ne do Programa de Bolsas, concluído e impresso em 2 (duas) vias, na

modalidade de IC - Cotas, com as assinaturas originais do candidato à bolsa e do
orientador, disponívelem http://www.fapesb.ba.gov.br;
3. 2(duas) cópias do documento de identidade do candidato;
4. 2(duas) cópias do CPFdo candidato;
5. 1 (uma) cópias do comprovante de Matrícula 2019 do candidato, assinado pela
instituição;
6. 1 (uma) cópia do Histórico Escolar atualizado da graduação do candidato, assinado
pela instituição;
7.

Cópia do currículo

do candidato

(atualizado),

impresso

diretamente

da Plataform€1

( .P F

Latões;
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8. Primeira náaina do currículo do orientador (atualizado), impresso diretamente da
Plataforma l.atfes. Não é necessário imprimir o currículo completo do orientador.
9. 1(uma) cópia do documento de identidade e CPFdo orientador;
10. 2(duas) cópias de Declaração assinada pelo candidato, informando:

a) não ser beneficiado por alguma bolsa;
b) não ter vínculo empregatício e/ou estatutário;

c) que tem conhecimento e se compromete a não adquirir vínculo empregatício e/ou
estatutário e a não beneficiar-secom outra bolsa, de qualquer natureza, durante a

vigência da bolsa concedida pela FAPESB(exceto FIES,PROUNI,auxílio moradia ou
equivalente).
].].

].(uma)

cópia do Grupo

de Pesquisa, impressa

diretamente

da Plataforma

Z.artes

Íf!!!p:zlZg!!e$:çppq:ê{2(weê/dqpJ,caso o candidato já participe do grupo de pesquisa do
orientador, mesmo que como voluntário.

12. O barema referente ao orientador deverá ser entregue preenchido e assinado pelo
professor, seguindo rigorosamente o regístrado no Currículo Lattes.

].3. Cópia de documentos comprobatórios de monitoria ou participação em eventos
científicos (no máximo 2).

4.2 Análise e julgamento das propostas
4.2.1. O Processode Seleção,de natureza classificatória, será realizado por Comissãode
Seleçãoe de Acompanhamento, designada por esta Pró-Reitoria e constará de avaliação

da adequaçãodo pedido de bolsa formulado pelo aluno regularmente inscrito na forma
deste Edital, compreendendo a análise dos documentos fornecidos no ato da inscrição e
do plano de trabalho apresentado pelo aluno.
4.2.2. No processo de seleção, a Comissão levará em consideração a necessidade de
fortalecimento dos Grupos de Pesquisa da UCSAb verificando se atendem aos seguintes
critérios:

a) se o grupo de pesquisamantém cadastro ativo, certificado pela Instituição, no Diretório de
Grupos de Pesquisa do CNPq;

b) se existe produção científica, nos últimos dois anos, dos membros do Grupo de pesquisa
com maior titulação;
c) se o líder do grupo de pesquisa mantém vínculo empregatício com a UCSAL.
d) se o projeto de pesquisa do candidato está vinculado à linha de pesquisa do orientador
e/ou ao grupo de pesquisa do orientador.
4.2.3. Para atender ao número de vagas estabelecido para a UCSALno sistema de cotas
da FAPESB,a Comissão de Seleção e de Acompanhamento procederá à classificação doâ
alunos inscritos pela ordem decrescente

das médias obtidas mediante

aplicaçqia'll;tãl
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barema de avaliação,anexo a este edital, sendo convocados,pela ordem, os
classificados até o número de vagas disponível.
4.2.4. Para atender ao número de vagas estabelecidas para a UCSAL no sistema de

cotasda FAPESB,
a Comissão
de Seleção
e de Acompanhamento
procederá
à
classificaçãodos professoresinscritospela ordem decrescentedas médias obtidas
mediante aplicaçãodo barema (Anexo). Este documento levará em conta a
produtividade

científica

dos últimos

4 (quatro)

anos do professor-pesquisador,

experiência com orientações na graduação e a participação em comitês, conselhos e
comissões, avaliados através do currículo Lattes. Os alunos(candidatos) serão avaliados

em relação a produção acadêmica avaliadas através do currículo Lattes, assim como
serão avaliados o plano de trabalho e o desempenho acadêmico do estudante. O
professor-pesquisador deverá alcançar uma pontuação mínima de 5,0(cinco pontos) no
barema. O barema referente ao orientador deverá ser entregue preenchido e assinado
pelo professor, seguindo rigorosamente o registrado no Currículo Lattes. Os valores
serão certificados pelo avaliador membro da Comissão do PIBIC seguindo
rigorosamente o registrado no Currículo Lattes do professor orientador.
4.2.5.

Os professores-orientadores

poderão

apresentar,

no máximo,

02 (dois)

candidatos para concorrer à vaga de bolsista da COTA-FAPESB,
devendo, para isso,
obedecer aos critérios

constantes do item 3 (ELEGIBILIDADE E CONDIÇOES DE

PARTICIPAÇÃO);

4.2.6. Havendo segunda solicitação de um mesmo orientador, esta só poderá ser
considerada, observando-se os mesmos critérios, após atendimento de todas as
primeiras solicitações qualificadas, e assim por diante;
4.2.7. Serão automaticamente excluídos do processo de avaliação os alunos inscritos
que não atendam às exigências constantes deste Edital.

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTAOOSE CONTRATAÇÃO

5.1 0 resultado do julgamento das propostas será divulgado no site da UCSALna data
prevista no cronograma apresentado no item 6 deste Edital, cabendo aos candidatos a inteira
responsabilidade de informar-se dos mesmos.

5.2 0s estudantes contemplados com bolsa de Iniciação Científica da FAPESBdeverão
entregar à UCSAL em prazo estipulado no cronograma apresentado no item 6 deste Edital, a
documentação complementar constante no quadro abaixo:
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Documentação complementar
Cópia do extrato de conta bancária (Banco do Brasil), em nome do candidato,

contendo os números da agênciae conta (corrente ou poupança),incluindo os
respectivos dígitos verificadores.

OBS: Quem não possuir conta no Banco do Brasil, deverá abri-la a tempo de
entregar o comprovante até o prazo de apresentação do documento.
5.3 A não apresentaçãode todos os documentos solicitados no prazo determinado no
cronograma que corresponde ao item 6 do presente Edital, ficará o candidato

condicionado/subordinado
a análiseda DiretoriaExecutivada FAPESB,
na não
implementação da Bolsa ou sua implementação em atraso tendo direito ao período
restante de vigência da bolsa.

5.4 A bolsa será implementada a partir da data estipulada no cronograma, que
corresponde ao item 6 do presente Edital, após publicação do Termo de Outorga de Bolsa

no Diário Oficial do Estado, sendo paga mensalmente através de crédito em conta
correnteou poupançado bolsistano Bancodo Brasil.
6 CRONOGRAMA

>

Período de inscrições: de 08 a 26 de abril de 2019;

> Análise de documentaçãoe de correspondênciados candidatos aos critérios de
seleção: de 29 de abril a 06 de maio de 2019;
>

Divulgação dos Resultados: até 08 de maio de 2019;

> Apresentação da documentação complementar,
RESULTADOS:até 15 de maio 2019;

item 5.2., DA DIVULGAÇÃO DOS

> Assinatura dos Termos de Outorga: entre os dias 20/06/2019 e 17/07/2019;
> Contratação: 01 de agosto de 2019.
7. SUBSTITUIÇOES

7.1 A substituição de bolsistas FAPESBsó poderá ser realizada uma única vez, desde que, no

mesmo projeto aprovado pelo Edital, mediante pleito do orientador, com as devidas
justificativas e solicitação formal (através de ofício) da Coordenação PIBICda Instituição a qual
o estudante está vinculado, contendo

data (dia, mês e ano) a ser rescindida a bolsa,

acompanhadada documentação completa do novo candidato, que deverá atender aos
requisitos exigidos para a modalidade. Essetipo de solicitação poderá ser realizada desde que
a documentação completa do candidato a bolsa esteja na FAPESBaté o dia 06/12/2019;
7.2 0 bolsista substituído deverá apresentar à Instituição consta o Relatório Técnico Final, em
até].5(quinze) dias após a rescisão da bolsa, com informações referentes ao período em q
recebeu o auxílio;
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7.3 Em caso de impedimento do orientador, a instituição poderá requerer a sua substituição,
através

de ofício,

com

anuência

do orientador

substituído,

cópia

do Currículo

Z.aftas

atualizado, declaração de carga horária, cópia do documento de identificação com foto, cópia
do CPFdo novo orientador, que atenda os requisitos previstos no item 3.2. do presente Edital,
desde que no mesmo projeto e que o bolsista seja preservado com a continuidade da bolsa.

7.4 0 orientador que não substituir o bolsista no prazo estabelecido, neste edital, ficará

impedido de concorrer à orientação de bolsas de Iniciação Científica (CNPq, FAPESBou
UCSAL) no próximo Edital do PIBIC (vigência 2020-2021).

8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
8.1 DO BOLSISTA

8.1.1 0 processo de acompanhamento e avaliação do bolsista será realizado através

do RelatórioTécnicoSemestral
e do RelatórioTécnicoFinal do BolsistaIC
jencaminhadopela Instituição consta) nos prazos por ela estabelecidose na
participação no Seminário Anual de IC e de sistema eletrõnico institucional no qual o
orientador registra as atividades desenvolvidas pelo bolsista.

8.1.1.1. Relatório Técnico Semestral-- elaborado pelo bolsista com a supervisão
do orientador e encaminhado à Coordenação PIBIC/UCSALno prazo determinado
pela referida Coordenação, no 6e mês de vigência da bolsa.
OBS.:A não apresentação do Relatório Técnico Semestral, no modelo específico
e/ou no prazo determinado, implicará na suspensão imediata da bolsa, ficando
tanto

o orientador

como o bolsista em situação

de inadimplência

com a FAPESB.

8.1.1.2. Relatório Técnico Final - elaborado pelo bolsista com a supervisão do
orientador e encaminhado à Coordenação PIB]C/ UCSALaté].5 jquínze) dias após
o encerramento da vigência da bolsa;
OBS.:A não apresentação do Relatório Técnico Final, no modelo específico e/ou

no prazodeterminado,
deixaráo orientadore o bolsistaem situaçãode
inadimplência
8.1.1.3.

com a FAPESB.

Participação

no Seminário

Anual

de IC - todos

os bolsistas

FAPESB

deverão apresentar os resultados da pesquisa através de exposições orais ou
pâsteres (a exposição através de pâsteres não deverá exceder a quantidade de
50% dos bolsistas FAPESBna instituição consta).
8.1.2 Fazerreferência ao apoio da FAPESBem qualquer material de divulgaçãoda
pesquisa vinculada à bolsa concedida.

8.1.3 As mensalidades recebidas indevidamente deverão ser devolvidas integralmente
à FAPESBpelo bolsista, em valor atualizado.

8.1.4 0 vínculo institucional do bolsista concluinte com o seu curso de gradua
cessaráno encerramento do semestre letívo e não na colação de grau.
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8.1.5 A não apresentaçãodo RelatórioTécnico,no modelo específicoe/ou no prazo
determinado, implicará na suspensão imediata da bolsa, ficando orientador e bolsista
em situação

de inadimplência

para com a FAPESB.

Uma vez suspensaa bolsa, a FAPESBaguardará até 15(quinze) dias corridos o envio do

Relatório Técnico pendente, avaliado pela Coordenação do PIBIC/ UCSAL com as
assinaturas originais do orientador e do bolsista.
OBS.:chamamos a atenção para o preenchimento carreto nos Relatórios Técnicos dos
itens: Ng do Termo de Outorga (BOLxxxx/20xx); Ne do Pedido xxxx/20xx e do Período
abrangido por este Relatório (neste local deverá ser colocada a data inicial da vigência
da bolsa até a data referente à entrega do relatório).
8.2 DAINSTITUIÇÃO

COTISTA

8.2.1 A Instituição consta prestará contas à FAPESBatravés dos Relatórios Técnicos
Institucionais(semestral e final), que deverão ser encaminhados à Fundação no sétimo
mês de vigência das bolsas(semestrall e até 45(quarenta e cinco) dias após o final da
vigência da COTA (final);

8.2.2 São 2(dois) tipos de Relatório:

a) Relatório Técnico Institucional Semestral - encaminhado à FAPESB,no sétimo mês de
vigência das bolsas, acompanhado: (i) dos Relatórios Técnicos Semestrais elaborados pelos

bolsistas com a supervisão do orientador, estes anteriormente entregues à Coordenação
PIBIC/ UCSALno 69 mês de vigência da bolsa;(ii) da relação dos bolsistas vigentes em ordem
alfabética, com os respectivos pareceres de Aprovado ou Reprovado. Bolsistas substituídos
nesse período deverão estar presentes numa lista em separado, também organizada em
ordem alfabética, com os devidos pareceres e acompanhado dos relatórios técnicos no
modelo FINAL;

b) Relatório Técnico Institucional Final - encaminhado até 45(quarenta e cinco) dias após o
encerramento da vigência. A Instituição consta deverá encaminhar um Relatório Institucional,

acompanhado dos Relatórios Técnicos Finais individuais de seus bolsistas, em ordem
alfabética e com os devidos pareceres de Aprovado ou Reprovado.

8.2.3 Nos eventos anuais, todos os bolsistas FAPESBapresentarão os resultados da
pesquisa através de exposições orais e/ou Põsteres, respeitando o item 3.3.5.
9. INFORMAÇÕESADICIONAIS

A Fundaçãode Amparo à Pesquisado Estadoda Bahia- FAPESB
possuísede à RuaAristides
Novis, nQ.203, Colina de São Lázaro -- Federação, Salvador -- Bahia, CEP: 40.210-720. Horário

de funcionamento: de segunda à sexta-feira das 08:30h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.
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A comunicação com a equipe de Iniciação Científica Cotas da FAPESBpoderá ser realizada
através do endereço e]etrõnico ic.bo]sas@fapesb.ba.gov.br.e/ou pe]o te]efone (71) 31].67638

O PIBICé vinculado ao Programa de Bolsas da FAPESB.A comunicação com a equipe de
Iniciação Científica Cotas da FAPESBpoderá ser realizada através do endereço eletrõnico
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mano.santo@ucsal.br.
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PRO REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUA ÇAO
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC)

SELEÇAOPIBIC/FAPESB-2019
O barema rel'erente ao orientador deverá ser entregue preenchido e assinadopelo professor, seguindo
rigorosamente o registrado no Currículo Lattes. Os valores serão certificados pelo avaliador membro da

Comissãodo PIBIC
Produtividade do Orientador (últimos 4 anos) e elegibilidade Candidato
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC)

Nome do

Curso de
graduação

Candidato

Avaliador

Grupo de
Pesquisa

BAREMA PARA AVALIAÇÃO
Itens avaliados
(Considerar no Currículo Lattes do orientador os anos de 2015 a
2019

Nota máxima
(por item)

Pesquisa com apoio financeiro extemo

Nota atribuída
(por item)

1,0

Pal'ticipação em Comitês, Conselhos, Comissões internas da UCSal e/ou

como representanteda UCSal (l participação= 0,25 ponto; 2 ou mais -

0,5

0.5 oonto
Artigo completopublicadoem periódicose/ou patente(l artigo ou
2,0

patente = 0,5 ponto, 2 a 3 artigos ou patentes = 1,0 ponto, 4 a 5 artigos
ou patentes = 1,5 ponto, acima de 5 artigos ou patentes = 2,0 pontos)

Trabalhos completos publicados em anais de congresso(l artigo = 0,25
ponto, 2 a 3 artigos = 0,5 ponto, 4 a 5 artigos = 0,75 ponto, acima de 5

1,0

artigos = 1,0 ponto
Resumos publicados em anais de congresso (l a 3 artigos = 0,1 ponto, 4
a 5 resumos = 0,2 ponto, acima de 5 resumos = 0,5 ponto)
Aoresentação de trabalho em eventos - indeoendente de quantidade
Líder Gruoo de Pesquisa cadastrado no CNPa e certificado pela UCSal.
Publicação de Livro (l livro = 0,5 ponto; 2 ou mais livros = 1,0 ponto)

0,5
0.5
0,5
1.0

Publicação de Capítulo de Livro (l ou 2 capítulos de livro = 0,25 ponto,

0,5

3 ou mais capítulos = 0,5 ponto)

Experiência com orientação na Graduação (até 2 alunos = 1,0 ponto, 3
ou 4 alunos = 2,0; mais de 4 alunos = 2,5 pontos) - Concluídos e em
andamento.
Nota geral (Orientador)
Assinatura do professor/orientador

Salvador.

2,5
10

de

de 2019
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Itens avaliados (Candidato)
Desempenho acadêmico (Média mínima 6 pontos). Média no histórico
escolar 6 a 6,9 pontos (nota 0,5), 7 a 7,9 pontos (nota 1,0), 8 a 8,9 pontos
(nota 1,5), 9 a 10 pontos (nota 2,0).

Planode Trabalho Individual do Candidato(organização,clarezadas
objetivos, coerência dos resultados esperados,viabilidade do

Nota máxima
(por item)
2,0

2,0

cronograma de execução)

Vínculo do Plano de trabalho com o projeto do orientador (Não
existe-0, parcial-1 ,0 e total- 1,5)

1,5

Participação no GP do orientador: não participa (0), participa há menos
de 2 meses (nota 0,2), participa de 2 a 6 meses (nota 0,7), participa há
mais de 6 meses (nota 1,5)
Participação em eventos científicos
Participação em monitoria de disciplina e/ou eventos
Produtividade cientíHlca (publicação de resumos e antigos e/ou
apresentação de trabalhos científicos).

Nota geral (Candidato)

NOTA TOTAL (Média da nota do professor com a nota do Candidato)
Observações(se julgar necessário)

Data
Assinatura do avaliador

1,5

0,5
0,5

2,0

Nota atribuída
(por item)
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PROGRAMA DE BOLSAS FAPESB

BOLSASDEINICIAÇAO CIENTIFICA- COTAS

iNSTrrUCiONAiS

n-2019
l.CONSIDERAÇOESGERAIS
Com o objetivo de despertar no aluno do ensino superior a vocação pela pesquisa,
bem como o estímulo do pensar científico e da criatividade, a FAPESBdisponibilizará

bolsas de iniciação científica às instituições de ensino superior e aos centros de
pesquisa, públicos ou particulares, localizados no Estado da Bahia, no ano de 2019.
As bolsas de Iniciação Científica - IC serão alocadas mediante concessão de cotas
institucionais para as instituições, cotistas, de ensino superior e centros de pesquisa.

As instituições cotistas deverão lançar seus Editais específicos de IC, através dos quais

os estudantes submeterão seus pedidos de bolsa. Os referidos Editais deverão
obedecer às Normas Gerais de Iniciação Científica da FAPESB- 2019 e conter a forma

de seleçãocom os critérios de aprovaçãodos candidatos.

E facultado à Fapesb participar da reunião final de aprovação dos candidatos
concorrentes, com intuito de verificar a conformidade do processo de seleção, proposto

no Edital Institucional. E se realizandoessa participação, a mesma deverá ser
l
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previamente agendada pela Fapesb

Os calendários das instituições cotístas deverão permitir a entrega, na Fapesb, da
documentação completa. referente aos candidatos aprovados, impreterivelmente até

o dia 24 de maio de 2019, de modo a permitir a implementaçãodas bolsas com
vigência inicial em laje agosto de 2019.

z.nEQuisxTOSMÍNiMOSECONDiÇÕES

2.1.Do candidato
2.1.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da instituição consta.

2.1.2. Recomenda-se
ter bom desempenhoacadêmico,para alunos a partir do
segundo semestre, evidenciado pelo histórico escolar, com média geral igual ou

superiora 5,0 (cinco).
Obs: Caso o orientador não consiga selecionar um candidato que atenda a

recomendação
do item 2.1.2, pede-seo envio de uma justificativa para a
escolhado seu candidatoà bolsa.
2.1.3. Bolsistasque desenvolvam seus projetos em Centros de Pesquisadeverão estar

regularmente matriculadosem cursos de graduaçãode outras instituições de ensino
superior, localizadasno Estadoda Bahia.
2.1.4. Estar cadastrado como Pesquisador FAPESB,através do endereço eletrânico
http ://siga .fa pesb .ba .qov , b [/Cadastro/loa in .ws

2.1.5. Dedicar 20 (vinte) horas semanais ao projeto.

2.1.6. Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da

bolsa concedida pela FAPESB.Não ser beneficiado por outra bolsa de qualquer
natureza, estágio ou similar, durante a vigência da bolsa concedida pela Fundação,
exceto bolsas FIEL/PROUNI,auxílio moradia ou similar, ofertado pela instituição de
vínculo doestudante
2.1.7. Possuir currículo atualizado na Plataforma Z.ages.
2.1.8. Possuir conta bancária no Banco do Brasíl.
2
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2.1.9. Estar cadastrado no sistema SEI BAHIA, através do endereço eletrõnico
https ://sei bahia .ba .gov.br/sei/controlador.exte rno. php?acao: usuario.externo

Iogar&id.o rga o.acesso.exte rno= 0

2.2.Do orientador
2.2.1. Ser professor/pesquisador,
com titulação mínima de Mestre, obtida em
Programa de Pós-GraduaçãosZricfo se/7sq reconhecido pela CAPES,ou formalmente

convalidadono Brasil,se obtido no exterior.
2.2.2. Ter vínculo empregatício com a instituição de ensino superior ou centro de
pesquisa científica, tecnológica e/ou inovação localizada no Estado da Bahia e que

detém a cota, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas ou dedicação
exclusiva.

2.2.3. Integrar Grupo de Pesquisacadastrado no Diretório de Gruposde Pesquisado
CNPq.

2.2.4. Estar cadastrado como PesquisadorFAPESB,através do endereço eletrânico
httD://sia a.faDesb.ba.aov.br/cadastro/loain.wso.

2.2.5. Possuir currículo atualizado na Plataforma Z.ages.
2.2.6. Estar cadastrado no sistema SEI BAHIA, através do endereço eletrõnico
https://sei bahia.ba.gov. br/sei/controlador.externo. php?acao=usuario.externo

Iogar&id.orgao.acesso.externo=0

2.3.Dainstituição consta
2.3.1.Ter,

pelo menos, 01 (um) Curso de Pós-Graduação s//ü:úo senso/ acadêmico

recomendado pela Capes.
2.3.2.Ter, no mínimo, 10% de professores Doutores com carga horária mínima de 40
(quarenta) horas ou dedicação exclusiva.

2.3.3.Ter Gruposde Pesquisacadastradose ativos no Diretório de Gruposde Pesquisa
do CNPq.
2.3.4. Possuir Programa de Iniciação Científica, oferecendo bolsas próprias.
3
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2.3.5.Ter representante legal e coordenador de iniciação científica e substitutos legais
cadastrados

no

sistema

SEI

BAHIA,

através

do

endereço

eletrânico:

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.externo.php?acao=usuario rno
Iogar&id.orga o.acesso.externo = 0

3.0BRIGAÇOES
3.1.Do bolsista
3.1.1. Cumprir fielmente as cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Outorga

firmado com a FAPESB.
3.1.2. Encaminhar para a coordenação PIBIC da instituição consta os Relatórios
TécnicosParciale Final (modelos disponíveisno Portal da FAPESB),elaboradoscom a
supervisão do orientador. no prazo estabelecido pela instituição detentora da cota.

3.1.3. Apresentar os resultados da pesquisa, objeto de apoio da Fundação, nos
SemináriosAnuais de Iniciação Científica promovidos pela instituição consta, sob a
forma de exposiçãooral ou poster.
3.1.4. Fazer referência ao apoio da FAPESBem qualquer material de divulgação
relativo à pesquisa vinculada à bolsa concedida.

3.2.Do orientador
3.2.1. Acompanhar todas as atividades do bolsista, orientando-o na elaboração dos

relatórios técnicos (parcial e final), bem como na apresentaçãodos resultados da

pesquisano SeminárioAnualde IC.
3.2.2. Encaminhar para a coordenação PIBIC da instituição consta os Relatórios

Técnicos Parcial e Final do bolsista IC, com a devida avaliação, nos prazos
estabelecidos pela instituição detentora da cota.

3.2.3. Fiscalizar
a frequênciae o desempenho
do bolsista.Emcasode bolsistaque
não esteja cumprindo com a carga horária determinada, que tenha concluído a
graduação, adquira vínculo empregatício de qualquer natureza ou outra bolsa, que

esteja descumprindo quaisquer regras das Normas Gerais ou que apresente
4
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dificuldades em realizar as ativídades propostas, solicitar a rescisão da bolsa.
imediatamente à Coordenação PIBIC da instituição consta.

3.2.4. Não permitir e nem solicitar que o bolsista exerça atividades que não estejam
vinculadas diretamente

com a pesquisa na qual está inserido,

como apoio

administrativo ou operacional.
3.2.5. Não permitir que a apresentação no Seminário Anual de Iniciação Científica seja
realizada por outra pessoa, que não seja o bolsista vinculado ao Projeto.

3.2.6. Na impossibilidade de participação do bolsista na apresentação do Seminário
Anual de Iniciação Científica, o orientador deverá encaminhar à Coordenação PIBIC
documento formal, com as devidas justificativas.
3.2.7. Fazer referência ao apoio da FAPESBem qualquer material de divulgação
relativo à pesquisa vinculada à bolsa concedida.

3.2.8. As atividadesdesenvolvidaspelo orientadornão são objeto passívelde
remuneração pela Fapesb.

3.3. Da instituição consta
3.3.1. Elaboraro Edital de IC de acordocom as NormasGeraisde Iniciação Científica
da FAPESB- 2019.

3.3.2. Divulgar as Normas Gerais de Iniciação Científica da FAPESB- 2019 na
instituição,

bem como salientar a importância

do cumprimento

das cláusulas

constantes do Termo de Outorga assinado pelo bolsista, pelo orientador, pelo
coordenador do PIBIC e pelo representante legal da instituição consta.

3.3.3. Encaminharà FAPESBa relaçãocom os nomes dos candidatosà bolsa de
Iniciação Científica aprovados pelo Edital institucional, em ordem alfabética, até
17/05/2019.
3.3.4. Informar à FAPESB,através de ofício da Coordenação PIBIC da instituição
consta, a relação de bolsistas concluintes, no encerramento de cada semestre, para
que as bolsas sejam rescindidas.
3.3.5. Prestar contas à FAPESBatravés dos Relatórios Técnicos Institucionais (parcial

e final), que deverão ser encaminhadosà Fundaçãode acordo com o cronograma
5
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abaixo:

3.3.6

DATALIMITE

RELATORIO
PARCIAL

Até 28/02/2020

FINAL

Até 31/08/2020

3.3.7. Encaminhar à FAPESB,acompanhando os Relatórios Institucionais referidos no
item 3.3.5, os Relatórios parciais e finais dos bolsistas.

3.3.8. Em caso de impedimento do orientador, a instituição poderá requerer
formalmente à FAPESBa sua substituição, através de ofício, anexando a seguinte
documentação referente ao novo orientador:
Ofício da unidade/departamento informando vínculo e carga horária do
orientador com a instituição.

.

Cópia do documento de identificaçãocom foto.

.

Cópia do CPF, caso não tenha o número no documento de identificação.

3.3.9. O novo orientador deverá atender aos requisitos previstos no item 2.2 desta
Norma, preservando o projeto e a continuidade da bolsa.

4.DURAÇÃO,PRAZOSEDOCUMENTAÇAO

4.1. O períodode vigênciada bolsa é de até 12 (doze) meses,desde que não
ultrapasse o tempo regular da graduação no referido Curso.
4.2. Não existe possibilidade de renovação da bolsa. Caso o orientador tenha interesse
na permanência do bolsista, este deverá participar do processo seletívo do Edital PIBIC
Z. \J Z. \J -

4.3. A FAPESB,
após o recebimentoda documentaçãodo bolsista, realizaráanáliseda
6
Rua Aristides Novis, 203, Colina de São Lázaro -- Federação Salvador Bahia -- 40.210-720
Tel.:(71) 3116-7600/ 7616 e Fax:(71) 3116-7652/ 3245-6 119

'...,.@
fundação de Amparo

à Pesquisado Estada da Bacia

mesma,de acordo com as NormasGerais]C - 20].9, podendoou não implementar a
bolsa.

4.4. Toda a documentação necessária para implementação das bolsas IC deverá ser

entregue à FAPESB,impreterivelmente,até o dia lO (dez) de cada mês, para que as
referidas bolsas sejam implementadas para o le-(primeiro) día do mês seguinte.

4.4.1. Casodia 10 for final de semanaou feriado será consideradoo próximo dia
útil

4.4.2. Paraas bolsasde IC a serem implementadasem le-deAgosto de 2019,
excepcionalmentea documentação deve ser entregue à FAPESBaté 24/05/2019.
4.5. Relação dos documentos necessários para implementação das bolsas vinculadas
às cotas PIBIC 2019 da FAPESB:

Documentação INDIVIDUAL para implantação da bolsa de IC
1 - Formulárioon/Z/7edo Programade Bolsas,concluído, na modalidade de IC - Cotas,com as
devidas assinaturas;

2 - Cópia do documento de identificaçãodo candidato à bolsa;
3 - Cópia do CPFdo candidato à bolsa. caso não tenha o número no documento de identificação;

4- Declaraçãoda instituição informando matrícula,semestre e coeficientedo aluno. (ANEXOl)
5 - Cópia do currículo do candidatoà bolsa (atualízado),com impressãoresumida diretamenteda
Plataforma Z.aZZeg
6 - Ofício da unidade/departamento informando vínculo e carga horária do orientador com a
instituição,
8 - Declaraçãoassinada pelo candidato, informando:
1) Não ser beneficiado por alguma bolsa, que tem conhecimento e se compromete a não se beneficiar

com outra bolsa. de qualquer natureza, durante a vigência da bolsa concedida pela FAPESB(exceto
bolsa de auxílio moradia ou equivalente).

2) Não ter vínculo empregatícioe/ou estatutário, que tem conhecimento e se compromete a não
adquirir vínculo empregatício e/ou estatutário durante a vigência da bolsa concedida pela FAPESB;
3) Dedicação de 20 horas semanais. (ANEXO 2)

7
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9 - Cópia do extrato de conta no Banco do Brasil, em nome do candidato, contendo os números de
agênciae conta (corrente ou poupança),incluindo os dígitos verificadores.

Quem não possuir conta no Banco do Brasil, deverá abri-la até o prazo de apresentaçãodos
documentos e mantê-la atavacom movimentação.Os dados bancários deverão constar no cadastro
online do pesquisadorafim de manter a garantia do pagamentoda bolsa.

5. IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS

5.1. As bolsas serão implementadas através da assinatura de instrumentos legais
denominados Termos de Outorga, os quais serão publicados no Diário Oficial do
Estado, em forma de extrato, após assinatura das partes.

Termo de Outorga: instrumento legal que regula a concessãode apoio financeiro a
pessoa física, através da imposição de direitos e obrigações, formalizando a concessão

do benefício.
5.2. Os bolsistas receberão, mensalmente, o valor da bolsa, através de crédito em
conta corrente/poupança no Banco do Brasil indicada pelos mesmos para este fím.

6. ACOMPANHAMENTO,AVALIAÇÃO DOS BOLSISTAS E DAS INSTITUIÇOES
COTISTAS

6.1. Dos bolsistas
O processo de acompanhamento/avaliação dos bolsistas será realizado através da

análisedos relatórios técnicos (parcial e final) encaminhadosà instituição consta e da
participação no Seminário Institucional de Iniciação Científica. Abaixo estão detalhadas

as formas de acompanhamento e avaliação dos bolsistas.

6.1.1.Relatório

Técnico Parcial -- elaborado pelo bolsista com a supervisão do

orientador e encaminhado à Coordenação PIBIC, no prazo determinado pela referida

Coordenação,
contido no EditalInstitucional.
Obs: A não apresentaçãodo relatório técnico parcial,no modelo específicoe/ou
no prazo determinado, implicará na suspensãoimediata da bolsa, ficando em
8
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situação

de inadimplência

com a FAPESB.

6.1.2.Relatório Técnico Final -- elaboradopelo bolsistacom a supervisãodo
orientador e encaminhado à Coordenação PIBIC, no prazo determinado pela referida
Coordenação, contido no Edital Institucional.
Obs: A não apresentação do relatório técnico final, no modelo específico e/ou
no prazo determinado, deixará o bolsista em situação de ínadimplência com a
FAPESB.

6.1.3. Participação no Seminário Anual de IC da instituição consta -- todosos
bolsistas FAPESBdeverão apresentar os resultados da sua pesquisa, através de
exposições orais ou pâsteres no Seminário Anual de IC.

6.2. Das instituições cotistas
C) processo de acompanhamento e avaliação das instituições cotistas será realizado
através da análise dos Relatórios Técnicos Institucionais (parcial e final) encaminhados

à FAPESB,acompanhados dos relatórios técnicos individuais dos bolsistas, nos prazos
estabelecidos pela Fundação.Abaixo estão detalhadas as formas de acompanhamento
e avaliação das instituições cotistas.

6.2.1. Relatório Técnico Institucional Parcial - contendo a relação dos bolsistas

vigentes em ordem

alfabética, com

os

respectivos pareceres de Aprovado ou

Reprovado, anexando os relatórios técnicos individuais dos bolsistas;

Obs 1: Bolsistas substituídos nesse período deverão constar de uma lista em separado,

também organizada em ordem alfabética, com os devidos pareceres de aprovação e
reprovação e acompanhado dos relatórios técnicos no modelo de Relatório Final.
Obs 2: Atenção para o preenchimento correto nos Relatórios Técnicos dos seguintes
campos:
.

Ne-doTermo de Outorga (BOL xxxx/20xx);

.

Ne-doPedido (xxxx/20xx) e
9
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.

Período de abrangência do Relatório (neste campo deverá ser colocada

a data inicial da vigênciada bolsaaté a data referenteà entregado
relatórío).
7. SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS

7.1. A substituição de bolsistas FAPESBsó poderá ser realizada uma única vez, desde

que para o mesmo projeto aprovado pelo Edital, mediante pleito do orientador, com
as devidasjustificativas, previstas no item 3.2.3.
7.1.1. A solicitação deverá ser dirigida à FAPESB,através de ofício da Coordenação
PIBIC da instituição a qual o bolsista está vinculado, indicando a data (dia, mês e ano)
referente à rescisão da bolsa, acompanhada de toda documentação do novo candidato

à bolsa.
7.2.A

Instituição

Consta só

poderá solicitar

substituição

de bolsista

até

lO/12/2019, com início de vigência do bolsista substituto em 01/01/2020.
7.3. O novo bolsista deverá preencher os critérios de desempenho acadêmico
explicitados no Edital da instituição consta, bem como os requisitos e condições
estabelecidos nas Normas Gerais de Iniciação Científica da FAPESB- 2019.

7.4. O novo bolsista terá direito ao período restante de vigência da bolsa substituída.
7.5.

O bolsista substituído deverá apresentar à instituição consta, Relatório Técnico

Final, relativo ao período em que recebeu o benefício, assinado por ele e pelo seu

orientador, no prazo determinado pela referida Coordenação,contido no Edital
Institucional.
7.6. Casoo bolsista substituído apresente algum tipo de pendência junto à FAPESB,a
nova bolsa só poderá ser implementada após a regularização.

Lembramosque a implementaçãoda bolsa do bolsistasubstituto está condicionadaà
entrega do relatório final e consequente adimplência do bolsista substituído.

10
Rua Aristides Novas, 203, Colina de São Lázaro

Federação

Salvador -- Bahia -- 40.210-720

Tel.:(71) 3116-7600/ 7616 e F'ax:(71) 3116-7652/ 3245-6119

',..,»@

fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado da Bahía

8.CONSIDERAÇOESGERAIS

8.1. As bolsasconcedidasatravés das cotas institucionaisterão um prazo de até 60
(sessenta)dias, a partir de laje agosto de 2019, para serem implementadas.
8.2. As bolsas não implementadasaté laje outubro de 2019 serão recolhidas pela
FAPESB.

8.3. O não cumprimento dos prazos na entrega dos relatórios técnicos (parcial ou
final) caracterizará inadimplência do bolsista e do orientador junto à Fundação.

8.4. A bolsa será cancelada após 60 (sessenta) dias de inadimplêncía, do bolsista, do
orientador ou da coordenação PIBIC, não podendo ser utilizada por outro bolsista, pelo
período restante

8.5. Em caso de Rescisãoda bolsa até 6e.-mêsda sua vigência,o bolsistadeverá
encaminhar à Coordenação Institucional do PIBIC apenas o Relatório Técnico Final.
Nos demais casos, deverão ser entregues os Relatórios Parcial e Final.
8.6. As mensalidades recebidas indevidamente deverão ser devolvidas integralmente
à FAPESB,pelo bolsista, em valor atualizado, corrigido pelo índice da poupança.

8.6.1 0 valor percebidoindevidamentedeve ser devolvidoaté o último dia do mês
que a cobrança for realizada, à exceção dos bolsistas a serem substituídos que deverão

apresentar quitação do valor antes da implementação de seu substituto.

8.7. O vínculo institucional do bolsista concluínte com o seu curso de graduação
cessaráno encerramentodo semestre letivo e não na colaçãode grau.
8.8. LICENÇA MATERNIDADE: Para a bolsas de 12 meses de vigência, a prorrogação

poderá ocorrer até 04 (quatro) meses, dos prazos regulamentaresmáximos de
vigência da bolsa de estudo, se comprovado o afastamento temporário das atividades
da bolsista provocado pela ocorrência de parto ou adoção de criança menor de l(um)
ano, durante o período de vigência da respectiva bolsa, que deverá ser formalmente

comunicadoe confirmado à FAPESB,através de ofício emitido pela Coordenaçãodo
PIBIC da instituição, especificandoas datas de início e termino do efetivo, além de
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documentoscomprobatóriosda gestaçãoe nascimento
8.9. Permite-se a suspensão da bolsa, de até 60(sessenta) dias, por doença, mediante

envio de comprovação de afastamento das atividades do projeto e relatório médico.
8.10. A concessão das bolsas está condicionada à disponibilidade orçamentária e
financeira da Fapesb.
8.11. A FAPESBse resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar informações
ou documentos adicionais que julgar necessários.

9.CASOSOMISSOS

A Diretoria Executiva da FAPESBreserva-se o direito de resolver os casos omissos e
as situações não previstas nas Normas Gerais 2019 - Bolsas de Iniciação Científica Cotas Institucionais do Programa de Bolsas da FAPESB.

IO.INFORMAÇOESADICIONAIS
Fundaçãode Amparo à Pesquisado Estado da Bahia

FAPESB

Endereço: Rua Aristides Novis, na-203,Colina de São Lázaro - Federação, Salvador -

Bahia, CEP: 40.210-720. Horário de funcionamento; de segunda à sexta-feira das
08:30h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.

Lembramos que o horário de entrega de documentos é de 08:00h às 13:00h na Central

de Atendimentoao Público(CAP).

O Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC é vinculado ao Programa de Bolsas

da FAPESB.A comunicaçãopoderá ser através dos telefones (71) 3116-7617 ou (71)
3116-7669 ou endereço eletrõnico coord.bolsas@faoesb.ba.aov.br,para onde poderão
ser encaminhadas sugestões, críticas e/ou solicitações de esclarecimentos.
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ANEXOS

DECLARAÇÃO

Declaramos
que (NOME DO CANDIDATO),inscritono RG sob o n'0000000000e CPFn'
000.000.000-00, residente e domíciliado na (ENDEREÇO DO CANDIDATO), está matriculado
nessa instituição, curvando o (SEMESTRE) e tem como coeficiente de rendimento xxxxxx.

Salvador. de

de 20XX

INSTITUIÇÃO
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ANEX02

DECLARAÇÃO

Eu, (NOME DO CANDIDATO), inscrito no RG sob o n'0000000000 e CPFn' 000.000.00000, residente e domiciliado na (ENDEREÇO DO CANDIDATO), DECLARO,sob as penasda

lei, ao Programade Bolsasda FUNDAÇÃODE AMPAROÀ PESQUISADO ESTADODA
BAHIA -- FAPESB, que não possuo e tenho conhecimento que não poderei possuir vínculo
empregatício e outras bolsas, de qualquer outra natureza, estágio ou similar, perante os órgãos
da Administração Pública Díreta ou Indireta, no âmbito estadual, federal ou municipal, durante

toda vigência da bolsa FAPESB,para a qual dedicarem
20 horas semanais.

Salvador, de

de 20XX

CANDIDATO
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