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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

EDITAL Nº 03 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

(PIBIC) 

 

A Direção Geral da Faculdade do Vale do Itapecuru – FAI, por meio da Coordenação 

do Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica - NPPDC, e, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o presente Edital, contendo as normas referentes ao 

processo seletivo 2018, para concessão de Bolsas de Iniciação Científica – BIC, no 

âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), 

patrocinado por esta IES.  
 
1- DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O PIBIC é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico 

e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação. 

1.2 A bolsa de IC será instrumento de estímulo ao treinamento de estudantes de 

graduação, sendo destinada à atividade de pesquisa científica. 

1.3 Compete ao Comitê Científico da FAI, poderes para orientação, realização, 

apuração e divulgação deste processo seletivo 

1.4 Compete à Coordenação do NPPDC a fiscalização do PIBIC, no âmbito desta IES. 

2 – DOS OBJETIVOS 

 

2.1 Propiciar à Instituição um instrumento de fortalecimento da cultura de inovação e 

iniciação à pesquisa científica para alunos de graduação. 

 

2.2 Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa. 

 

2.3 Qualificar alunos de graduação para sua inserção em programas de pós-graduação, 

bem como aprimorar o processo de formação de profissionais para o mercado de 

trabalho. 

 

2.4 Estimular pesquisadores a envolverem alunos de graduação nas atividades de 

pesquisa. 
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2.5 Envolver os pesquisadores nas atividades de formação, desenvolvimento científico e 

inovação.   

 

2.6 Contribuir para a formação e o engajamento de recursos humanos em atividades de 

pesquisa, desenvolvimento científico e inovação. 

 

2.7 Proporcionar ao bolsista, orientado por professor-pesquisador qualificado, a 

aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o 

desenvolvimento do pensar e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo 

confronto direto com os problemas de pesquisa. 

 

3 – DAS BOLSAS 

 

3.1 Está previsto o oferecimento, no âmbito deste Edital, 01 (uma) bolsa remunerada de 

IC, a ser repassada pela IES. A duração da bolsa será de 12 (doze) meses e corresponde 

a 20% do Salário Mínimo vigente. Esse valor será pago mensalmente pela IES. 

 

3.3 O período de vigência da bolsa será de março de 2018 a março de 2019. 

 

3.4 A renovação das bolsas de IC não será automática e dependerá do desempenho do 

bolsista. Para isso, é necessário que o professor-orientador faça o pedido de bolsa 

novamente, com a representação do projeto e demais documentos necessários. 

 

4 – DA INSCRIÇÃO 

 

4.1 A inscrição deverá ser realizada pelo professor-orientador de segunda a sexta-feira 

das 13h30 às 21h no Protocolo da IES e, posteriormente, encaminhado ao NPPDC da 

FAI. 

 

4.2 O período da inscrição será de 09 a 28 de fevereiro de 2018. 

 

4.3 No ato de inscrição, o proponente deverá entregar os seguintes documentos: 

a) Formulário de cadastro do orientador e do aluno (Anexo II – Formulário 1 e Anexo 

III – Formulário 2), devidamente preenchido; 

b) Uma cópia impressa do projeto e uma cópia no formato PDF enviada para o e-mail 

nppdcfai@hotmail.com 
c) Plano de Trabalho (máximo oito páginas) a ser desenvolvido pelo bolsista contendo: 

Título, Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados Esperados (destacar a 

possibilidade de geração de produto ou processo passível de patente); Cronograma de 

Atividades, Cronograma de Trabalho e Referências Bibliográficas. O Plano apresentado 

deverá ser adequado ao período de 12 (doze) meses (Anexo V – Formulário 4); 

d) Comprovante de matrícula do estudante candidato à bolsa; 
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e) Currículo do docente (professor-orientador), na Plataforma Lattes, atualizado e 

devidamente comprovado; 

f) Currículo do estudante candidato à bolsa, na Plataforma Lattes, atualizado e 

devidamente comprovado; 

g) Requerimento da IES com a solicitação da inscrição. 

 

5 – DOS REQUISITOS, COMPROMISSOS E DIREITOS DO ORIENTADOR 

5.1 Ser professor efetivo da FAI. 

5.2 Ter, no mínimo, o título de Mestre, com produção científica recente, divulgada em 

veículos de comunicação da área. 

5.3 Possuir experiência na área de pesquisa proposta. 

5.4 Indicar, para bolsista, aluno com perfil e desempenho acadêmico compatíveis com 

as atividades previstas observando princípios éticos e ausência de conflito de interesse. 

5.5 Apresentar Projeto de Pesquisa com viabilidade técnica e financeira, acompanhado 

do Plano de Trabalho do bolsista. 

5.6 Assumir compromisso formal com as atividades do bolsista, envolvendo: 

a) A orientação do bolsista nas diversas fases do trabalho de pesquisa, incluindo 

elaboração de relatórios científicos e de outros meios para divulgação de resultados em 

congressos, seminários ou outros eventos; 

b) O acompanhamento e apoio às exposições dos trabalhos realizados pelo bolsista em 

congressos, seminários ou outros eventos e por ocasião da Semana de Divulgação 

Científica. 

5.7 Incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em 

congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista. 

5.8 Anexar, nos Relatórios parciais e no Relatório final, as publicações e contribuições 

científicas advindas do Projeto de Pesquisa. 

5.9 Informar, imediatamente, à Coordenação do NPPDC qualquer alteração na relação e 

compromissos do bolsista com o desenvolvimento das atividades do Plano de Trabalho 

proposto. 

5.10 O professor-orientador poderá, com justificativa, solicitar a exclusão de um 

bolsista ao Comitê Científico, podendo indicar novo aluno para a vaga, desde que 

satisfeitos os prazos operacionais adotados pela IES e também que seja mantido o Plano 

de Trabalho proposto originalmente. 

5.11 Receber mensalmente duas horas-aulas semanais referentes à orientação e 

execução do projeto de pesquisa conforme sua titulação. 

 

6. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

 

6.1. Estar regularmente matriculado e frequente no curso de graduação da FAI; 

 

6.2. Ser selecionado e indicado pelo professor-orientador; 
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6.3. Disponibilizar 20 horas semanais às atividades de pesquisa previstas no Plano de 

atividades, respeitando o horário de trabalho firmado com o professor-orientador; 

 

6.4. Apresentar, nas datas previstas, os resultados parciais e finais alcançados no 

desenvolvimento do Plano de Trabalho sob a forma de pôsteres, resumos e/ou painéis, 

em Seminário de Divulgação Científica promovido pela FAI; 

 

6.5. Em todas as divulgações públicas de resultados do trabalho desenvolvido pelo 

bolsista, dever-se-á dar crédito ao apoio recebido da FAI; 

 

6.6. . Devolver à FAI, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam 

cumpridos. 

 

7. DO PROJETO DE PESQUISA 
 

7.1. O Projeto de Pesquisa deverá ser coordenado pelo professor proponente e estar 

devidamente registrado na Coordenação do NPPDC. 

 

7.2. É recomendável que o Projeto de Pesquisa possua a seguinte estrutura: Capa (com 

identificação da IES, título, nome dos membros da equipe, local e data), Introdução 

(síntese do conhecimento teórico, sustentado por referências bibliográficas atualizadas), 

Justificativa (caracterização do problema estudado, motivação da pesquisa e sua 

relevância científica e social), Objetivos (Geral e Específicos), Fundamentação Teórica, 

Metodologia, Cronograma de Execução, Orçamento e Referências Bibliográficas. 

Quanto à formatação do projeto, recomenda-se: papel branco tamanho A4; fonte Times 

New Roman ou Arial, tamanho 12, normal, para o texto e estilo negrito para os títulos e 

subtítulos; margem lateral esquerda e margem superior com 3,0 cm, margem lateral 

direita e margem inferior com 2,0 cm; espaçamento 1,5 entre linhas. 

 

7.2.1. Para obter orientações mais detalhadas relativas à estrutura e formatação do 

projeto de pesquisa deve-se consultar o documento “Orientações Básicas para 

elaboração de um Projeto de Pesquisa” (Anexo VI). 

 

7.2.2. O Projeto de Pesquisa deverá ter no máximo 20 (vinte) páginas. 

 

8. DO PROCESSO SELETIVO 

 

8.1. O processo seletivo para provimento das bolsas IC da FAI seguirá as seguintes 

etapas: 

 

a. Análise da documentação e homologação das inscrições – ELIMINATÓRIO 
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i. Toda documentação será analisada para verificar o atendimento dos termos do item 

4.3 deste Edital. A falta de um dos documentos solicitados implicará a não 

homologação da inscrição e, consequentemente, a não participação nas outras fases do 

processo seletivo. 

 

b. Projeto de Pesquisa (Total 40 pontos) – ELIMINATÓRIO 

 

i. Os Projetos de Pesquisa serão avaliados com base nos critérios discriminados na 

tabela abaixo. O Projeto será considerado aprovado caso obtenha pelo menos 60% da 

nota máxima, ou seja, deverá obter pelo menos 24 dos 40 pontos possíveis.  

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

Nº Critérios Avaliados Pontuação 

i Qualidade do projeto (mérito e relevância para a Instituição) 10 pontos 

ii Objetivos específicos do projeto  2 pontos 

iii Justificativa 5 pontos 

iv Metodologia para alcançar os objetivos  2 pontos 

v Cronograma compatível com a execução do projeto  2 pontos 

vi Referências bibliográficas (nível de atualização)         2 pontos 

vii Clareza da proposta  5 pontos 

viii Coerência e relevância científica  2 pontos 

ix Adequação da metodologia  2 pontos 

x Viabilidade técnica e econômica de execução  8 pontos 

Total 40 pontos 

 

c. Orientador (Total 40 pontos) – CLASSIFICATÓRIO 

 

i. Os currículos dos proponentes serão avaliados conforme tabela de pontuação a seguir. 

Serão pontuados na análise de currículo apenas os itens devidamente comprovados 

através de documentação anexa. Se o somatório dos pontos de um pesquisador 

ultrapassar 40 pontos, o maior total de pontos obtidos entre os candidatos será 

considerado como equivalente à nota máxima, totalizando 40 pontos. As notas dos 

demais candidatos serão calculadas proporcionalmente. 

 

Critérios de Avaliação do Currículo do Orientador 

Produção Científica (últimos 5 anos) 

(*) Resumos publicados e/ou aceitos (os aceitos corresponderão a 

50% dos demais) 

(**) Artigo completo, publicado e/ou aceito (os aceitos 

corresponderão a 50% dos demais) 

 

Peso (P)/ Produção 

 

Resumos simples em eventos locais*  0,5 

Resumos simples em eventos nacionais*  1 
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Resumos simples em eventos internacionais*  1,5 

Resumo expandido em eventos técnico-científicos locais*  01 

Resumo expandido em eventos técnico-científicos nacionais*  02 

Resumo expandido em eventos técnico-científicos internacionais* 3 

Trabalho completo publicado em eventos técnico-científicos locais* 2 

Trabalho completo publicado em eventos técnico-científicos nacionais e 

internacionais* 

3 

Trabalho completo publicado em eventos técnico-científicos 

internacionais* 

3,5 

Artigo em periódico (Qualis A1 e A2)**  20 

Artigo em periódico (Qualis B1)**  15 

Artigo em periódico (Qualis B2 e B3)**  10 

Artigo em periódico (Qualis B4 e B5)**  6 

Artigo em periódico (Qualis C ou em processo de qualificação)**  4 

Capítulo de Livro Publicado  15 

Livro Publicado  20 

Pontuação no item Produção Científica limitado a 25 pontos. Se o somatório dos pontos de um 

pesquisador ultrapassar 25 pontos, o maior total de pontos obtidos entre os candidatos será 

considerado como equivalente à nota máxima, totalizando 25 pontos. As notas dos demais candidatos 

serão calculadas proporcionalmente. 

2. Atividades de orientação (últimos 03 anos) Peso (P)/Orientação 

PIBIC por ano  6 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) concluído  3 

Especialização concluída  8 

Mestrado/Doutorado concluído  15 

Co-orientação de Mestrado/Doutorado concluído  6 

Participação em banca de Especialização  1 

Participação em banca de Mestrado/Doutorado 3 

Pontuação no item Atividades de orientação limitada a 15 pontos. Se o somatório dos pontos de um 

ou mais pesquisadores ultrapassar 15 pontos, o maior total de pontos obtidos entre os candidatos será 

considerado como equivalente à nota máxima, totalizando 15 pontos. As notas dos demais candidatos 

serão calculadas proporcionalmente. 

 

d. Aluno (Total 20 pontos) – CLASSIFICATÓRIO 

Avaliação do Currículo do Aluno: Os currículos dos alunos serão avaliados conforme 

tabela de pontuação abaixo. Serão pontuados na análise de currículo apenas os itens 

devidamente comprovados através de documentação anexa. 

 

Critérios de Avaliação do Currículo do Aluno 

Produção Científica (últimos 5 anos) 

(*) Resumos publicados e/ou aceitos (os aceitos corresponderão a 

50% dos demais) 

Peso (P)/ Produção 
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 (**) Artigo completo, publicado e/ou aceito (os aceitos 

corresponderão a 50% dos demais) 

 

Resumos simples em eventos locais*  0,5 

Resumos simples em eventos nacionais*  1 

Resumos simples em eventos internacionais*  1,5 

Resumo expandido em eventos técnico-científicos locais*  01 

Resumo expandido em eventos técnico-científicos nacionais*  02 

Resumo expandido em eventos técnico-científicos internacionais* 3 

Trabalho completo publicado em eventos técnico-científicos locais* 2 

Trabalho completo publicado em eventos técnico-científicos 

nacionais e internacionais* 

3 

Trabalho completo publicado em eventos técnico-científicos 

internacionais* 

3,5 

Artigo em periódico (Qualis A1 e A2)**  20 

Artigo em periódico (Qualis B1)**  15 

Artigo em periódico (Qualis B2 e B3)**  10 

Artigo em periódico (Qualis B4 e B5)**  6 

Artigo em periódico (Qualis C ou em processo de qualificação)**  4 

Capítulo de Livro Publicado  15 

Livro Publicado  20 

2. Outras atividades Relevantes Peso (P)/atividade 

Participação em Programas de Iniciação Científica (Bolsista ou 

Voluntário) 

2/semestre 

Estágio na área científica pretendida (mínimo de quatro meses 

ou 80 horas) 

1/estágio 

Estágio fora da área científica pretendida (mínimo de quatro 

meses ou 80 horas) 

0,5/estágio 

Monitoria 0,5/semestre –máximo 1 ponto. 

Participação em eventos científicos relacionados à área 

científica pretendida pelo candidato (Congressos, Simpósios, 

Seminários e outros) 

0,2/evento – máximo 1 

ponto. 

Organização de eventos 0,5/evento. 

Participação em atividades de extensão relacionadas à área de 

pesquisa pretendida pelo candidato 

0,5/atividade –máximo 1 ponto 

Premiação em olimpíadas científicas ou em outros eventos de 

cunho científico 

2/premiação. 

 

Pontuação limitada a 20 pontos. Se o somatório dos pontos de um ou mais alunos ultrapassar 20 

pontos, o maior total de pontos obtidos entre os candidatos será considerado como equivalente à nota 

máxima de 20 pontos. As notas dos demais candidatos serão calculadas proporcionalmente. 
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8.2. A classificação final (pontuação máxima de 100 pontos) será obtida a partir do 

somatório dos pontos de avaliação do Projeto de Pesquisa, do currículo do professor-

orientador e do desempenho do aluno (avaliação do currículo e do rendimento escolar). 

 

8.3. Em caso de empate terão prioridade, nesta ordem: 

 

a) Professores/projetos classificados que ainda não foram contemplados com uma bolsa 

do PIBIC, no âmbito deste edital; 

 

b) Proposta que obtiver maior nota de avaliação do currículo do professor-orientador; 

 

c) Proposta que obtiver maior nota de avaliação do projeto. 

 

8.4. A concessão de bolsas se fará segundo os seguintes critérios: 

 

8.5. O processo seletivo será coordenado pelo Comitê Científico da FAI a que se refere 

o item 1.3 deste Edital. 

 

9. DO RESULTADO DA SELEÇÃO E DO CADASTRAMENTO DO BOLSISTA 

 

9.1. O resultado do presente processo seletivo será publicado no endereço eletrônico da 

FAI http://www.faionline.com.br, até o dia 29/03/2018. 

 

9.2. Para efetivar seu cadastramento como bolsista, o estudante deverá apresentar à 

Coordenação do Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica, os seguintes 

documentos: 

 

a) Cópia do CPF e RG do estudante; 

 

b) Histórico Escolar (no caso do aluno que não entregou o histórico no ato da inscrição); 

 

c) Termo de Compromissos/Responsabilidade, devidamente preenchido e assinado, 

(Anexo VII – Formulário 7). 

 

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

 

10.1. O acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo aluno e 

respectivo(s) orientador(es) serão realizados pelo Comitê Científico da FAI em conjunto 

com a Coordenação do Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica, por 

meio de: 
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a) Atestado Mensal de Frequência do bolsista em atividade no projeto, assinado 

pelo mesmo e respectivo orientador, conforme modelo disponibilizado pela 

Coordenação do Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica; 

 

b) Relatório Técnico Parcial das atividades desenvolvidas e dos resultados parciais 

alcançados, depois de decorridos 06 (seis) meses da vigência da bolsa, incluindo 

assinatura do orientador aprovando o seu conteúdo; 

 

b) Relatório Técnico Final das atividades desenvolvidas e dos resultados 

alcançados, até 20 (vinte) dias após o término da vigência da bolsa, incluindo 

assinatura do orientador aprovando o seu conteúdo. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento. 

 

11.2. A documentação e as informações prestadas pelo candidato e seu orientador serão 

de inteira responsabilidade destes, sendo passível de exclusão do processo seletivo 

aquele que não fornecer documentação de forma completa, correta e legível e/ou 

fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

 

11.3. Em nenhum momento do processo seletivo poderão ser anexados documentos 

adicionais comprobatórios à solicitação. 

 

11.4. A suspensão da bolsa pode ser realizada pelo Comitê Científico ou Coordenação 

do Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica, especialmente em caso de 

inadimplência de Relatórios ou do não cumprimento de compromisso com o Programa. 

 

11.5. Ao final do período da pesquisa, o aluno deverá elaborar um Relatório de 

pesquisa, conforme as diretrizes contidas no Anexo VIII deste Edital. 

 

11.6. É vedada a indicação do aluno bolsista para exercer atividades indiretas, como 

apoio administrativo ou operacional. 

 

11.7 O calendário das etapas do processo seletivo está localizado no ANEXO I desse 

Edital. 

 

11.8. Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Científico e pela Coordenação do 

Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica. 
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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

11.8. O resultado final do processo seletivo será apreciado pela Coordenação do Núcleo 

de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica e homologado pela Direção Geral da 

FAI.  

11.9 os anexos necessários para a inscrição encontram-se neste edital. 

 

Caxias (MA), 09 de fevereiro de 2018. 

 

Márcia Regina Serejo Marinho 

Diretora Geral 
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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

ANEXO I 

CALENDÁRIO DE ETAPAS DO PIBIC/2018 – FAI 

 

ETAPAS DATA 

Período de inscrições 09/02 a 28/02/2018 

Avaliação do projeto pelo Comitê 

Científico 

01 a 08/03/2018 

Resultado preliminar do processo seletivo 22/03/2018 

Interposição de Recursos 23 a 27/03/2018 

Avaliação dos recursos 02/04/2018 

Resultado final 05/04/2018 

Cadastramento dos bolsistas selecionados 09/04/2018 

  

Entrega do Relatório Parcial 03/09/2018 

Entrega do Relatório Final 06/03/2019 
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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

ANEXO II 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DO ORIENTADOR 

DADOS DO ORIENTADOR: 

NOME COMPLETO  

_____________________________________________________________________________

______ 

ÁREA DE CONHECIMENTO/CURSO ___________________ TELEFONE/CELULAR 

___________________ 

DATA DE NASCIMENTO ____/______/______ NATURALIDADE 

_____________________________________ 

NACIONALIDADE __________________________ ENDEREÇO 

_____________________________________________ 

NÚMERO__________COMPLEMENTO______________________BAIRRO_____________

______________________ 

CIDADE__________________________ESTADO_________________________CEP_______

_______________________           

E-MAIL__________________________ 

DOCUMENTOS 

CARTEIRA DE IDENTIDADE____________________ÓRGÃO 

EXPEDIDOR______________________________ 

DATA DA EXPEDIÇÃO 

__________________________CPF_______________________________________________

___ 

DADOS DA FORMAÇÃO 

FORMAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA______________________________________________________ 

TÍTULO ACADÊMICO 

(MAIOR)_____________________________________________________________________

__ 

DADOS DA SOLICITAÇÃO 

TÍTULO DO PROJETO 

_____________________________________________________________________________

____ 

NOME DO 

ESTUDANTE_________________________________________________________________

_______________ 

 

Declaro estar ciente das disposições contidas no Edital nº 03 /2018 da Faculdade do Vale do 

Itapecuru – FAI, as quais comprometo-me a cumprir, caso seja deferido a presente solicitação 

de bolsa. 

Caxias (MA), _________de_________________ de 2018. 

 

Assinatura do (a) Orientador (a) 
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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

ANEXO III 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DO ALUNO 

DADOS DO (A) ALUNO (A): 

NOME COMPLETO  

_____________________________________________________________________________

______ 

CURSO___________________ TELEFONE/CELULAR ___________________ 

DATA DE NASCIMENTO ____/______/______ NATURALIDADE 

_____________________________________ 

NACIONALIDADE __________________________ ENDEREÇO 

_____________________________________________ 

NÚMERO__________COMPLEMENTO______________________BAIRRO_____________

______________________ 

CIDADE__________________________ESTADO_________________________CEP_______

_______________________           

E-MAIL__________________________ 

DOCUMENTOS 

CARTEIRA DE IDENTIDADE____________________ÓRGÃO 

EXPEDIDOR______________________________ 

DATA DA EXPEDIÇÃO 

__________________________CPF_______________________________________________

___ 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

TRABALHA  (   ) SIM    (  ) NÃO 

LOCAL DO 

TRABALHO__________________________________________________________________

_______ 

TELEFONE___________________________________________________________________

____ 

DADOS DOS PAIS 

NOME DO PAI OU RESPONSÁVEL   

____________________________________________________________ 

CARTEIRA DE IDENTIDADE___________________ÓRGÃO 

EXPEDIDOR________CPF_________________ 

NOME DA MÃE_____________________________________________________________ 

CARTEIRA DE IDENTIDADE_______________ÓRGÃO 

EXPEDIDOR____________CPF_________________ 

Declaro estar ciente das disposições contidas no Edital nº03/2018– Faculdade do Vale do 

Itapecuru – FAI, as quais comprometo-me a cumprir, caso seja deferido a presente solicitação 

de bolsa. 

Caxias (MA), _________de_________________ de 2018. 

 

Assinatura do (a) Aluno (a) 
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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

 

ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DO PROJETO DE PESQUISA 

1.IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO______________________________________________________________________

_____________ 

Nº DO CADASTRO_____________________ 

2.INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

ÁREA DO CONHECIMENTO_____________________________ 

3.RESUMO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.DURAÇÃO DO PROJETO 

DATA DE INÍCIO ______________________ DATA DE 

TÉRMINO_________________________________________ 

5.COORDENAÇÃO DO PROJETO 

NOME DO (A) COORDENADOR (A) 

__________________________________________________________________ 
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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

ANEXO V 

PLANO DE TRABALHO 

DADOS DO (A) ALUNO (A): 

NOME COMPLETO  

_____________________________________________________________________________

______ 

CURSO___________________ TELEFONE/CELULAR ___________________ 

DATA DE NASCIMENTO ____/______/______ NATURALIDADE 

_____________________________________ 

NACIONALIDADE __________________________ ENDEREÇO 

_____________________________________________ 

NÚMERO__________COMPLEMENTO______________________BAIRRO_____________

______________________ 

CIDADE__________________________ESTADO_________________________CEP_______

_______________________           

E-MAIL__________________________ 

PLANO DE TRABALHO 

TÍTULO DO PROJETO 

____________________________________________________________________ 

ORIENTADOR(A) 

________________________________________________________________________ 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PROJETO (LABORATÓRIO, SALA, 

ETC.)___________________________ 

INTRODUÇÃO (PROBLEMA A SER ESTUDADO) 
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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

RELACIONAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALUNO 

Atividade Descrição da atividade 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

DATA INICIAL (MÊS/ANO): _________ DATA FINAL(MÊS/ANO) ________ DURAÇÃO 

DA BOLSA: 12 MESES 

Atividade 

 1 2 3 4 5 6 7   8 10 11 12   

1            

2            

3            

4            

5            

6            
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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

COMPROMISSO DO BOLSISTA 

 

 

            Declaro que conhecer as normas definidas pelo Edital nº 03 /2018 – FAI, relativo ao 

PIBIC/2018 – FAI e que as informações apresentadas por mim são verdadeiras. 

 

 

Caxias (MA), ________, de ________________________de 2018. 

 

_______________________________________________________ 

 

Assinatura do (a) Orientador (a) 
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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos para a Coordenação do Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação 

Científica da Faculdade do Vale do Itapecuru – FAI que o (a) acadêmico (a) abaixo 

relacionado não concluirá o curso no qual está regularmente matriculado nesta 

Instituição no prazo de um ano a contar da presente data. 

 

 

Caxias (MA), ________, de ________________________de 2018. 

 

Assinatura do (a) Acadêmico (a) 

                                                          Curso: 

________________________________________________ 

 

 

Assinatura do (a) Professor (a) 
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Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

ANEXO VII 

TERMO DE COMPROMISSO/RESPONSABILIDADE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 

1.ORIENTADOR 

NOME   

___________________________________________________________________________________ 

CPF___________________  IDENTIDADE _____________________ 

ENDEREÇO _____________________________________________ 

NÚMERO__________COMPLEMENTO______________________BAIRRO_____________________

______________ 

CIDADE__________________________ESTADO_________________________CEP______________

________________           

TELEFONE __________________________ E-MAIL__________________________ 

TITULAÇÃO MÁXIMA_______________________ CARGO NA 

INSTITUIÇÃO____________________________ 

2.ACADÊMICO(A) (Anexar cópia do CPF e RG) 

NOME   

_______________________________________________________________________________SEXO 

(  ) F  (  ) M 

DATA DE NASCIMENTO____/_____/_________  ESTADO CIVIL _____________________ 

CPF _______________________ IDENTIDADE __________________________________________ 

CURSO_____________________________ SEMESTRE ______________________________ ANO 

_______________ 

ENDEREÇO _____________________________________________ 

NÚMERO__________COMPLEMENTO______________________BAIRRO_____________________

______________ 

CIDADE__________________________ESTADO_________________________CEP______________

________________           

TELEFONE __________________________ E-MAIL__________________________ 

SITUAÇÃO DO(A) ACADÊMICO (A) NO PROGRAMA IC: (  ) NOVO BOLSISTA  (  ) 

RENOVAÇÃO DE BOLSA 

3.IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO DE 

PESQUISA________________________________________________________________ 
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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

NÚMERO DE CADASTRO DO PROJETO NO NPPDC 

_______________________________________________ 

ÁREA DO CONHECIMENTO____________________________ 

SUBÁREA__________________________________ 

PALAVRAS-CHAVE (no máximo 6): 

_________________________________________________________________ 

4.PLANO DE TRABALHO DO ESTUDANTE 

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO____/___/____A____/_____/______ 

CARGA HORÁRIA SEMANAL A SER CUMPRIDA PELO (A) ACADÊMICO (A): ______horas 

semanais. 

Obs: O Bolsista PIBIC deve cumprir a carga horária de 20 horas semanais. 

5.TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO 

 

Declaro, para os devidos fins, que aceito participar do Programa Institucional de Iniciação Científica da 

FAI e assumo os seguintes compromissos: 

I – Dedicar-me às atividades previstas no Plano de Trabalho proposto e cumprir a carga horária semanal 

prevista para a modalidade de Iniciação Científica para a qual fui selecionado; 

II – Não acumular bolsa em outro programa de Iniciação Científica; 

III – Apresentar, nas datas previstas, os resultados alcançados no desenvolvimento do Plano de Trabalho, 

por meio dos Relatórios parciais e do Relatório final e sob a forma de painéis/pôsteres, exposições orais 

e/ou resumos, nos Seminários de Iniciação Científica; 

IV – Apresentar ficha de frequência, mensalmente ao orientador; 

V – Devolver as mensalidades recebidas indevidamente à FAI, em valores atualizados.  

 

Caxias (MA), ________, de ________________________de 2018. 

 

Assinatura 
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MISSÃO 

Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

 

6.TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ORIENTADOR 

 

Como Coordenador do Projeto de Pesquisa, assumo o compromisso de orientar o aluno 

indicado no campo 2 deste formulário no cumprimento das atividades constantes do 

Plano de Trabalho proposto, em conformidade com as disposições contidas no EDITAL 

Nº 03 de 09 de fevereiro de 2018 – FAI. 

 

Caxias (MA), ________, de ________________________de 2018. 

 

Assinatura 
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Formar profissionais em uma concepção 

holística, atendendo à demanda do mercado 

de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento científico, econômico, social 

e cultural de Caxias e região. 

 

 

7.DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Declaro que estou ciente da participação do aluno indicado no campo 2 em Programa de 

Iniciação Científica sob a orientação do docente indicado no campo 1.  

Caxias (MA), ________, de ________________________de 2018. 

 

Assinatura  
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8.TERMO DE COMPROMISSO DA DIREÇÃO ACADÊMICA 

 

Ciente do Projeto de Pesquisa e do Plano de Trabalho a ser desenvolvido pelo aluno 

indicado no campo 2 deste formulário, eu, representante da Direção Acadêmica da 

Faculdade do Vale do Itapecuru – FAI, asseguro condições de trabalho e acesso às 

instalações laboratoriais, bibliotecas ou outras, imprescindíveis à realização das 

atividades propostas.  

 

Caxias (MA), ________, de ________________________de 2018. 

 

Assinatura  
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ANEXO VIII 

DIRETRIZES/ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO 

FINAL DE BOLSISTA (EXPANDIDO) 

 

 

1.ORIENTAÇÕES GERAIS 

Após o encerramento das atividades previstas no Plano de Trabalho, o bolsista 

ou o professor/orientador deverá encaminhar 1 (uma) cópia impressa e 1 (uma) 

cópia digital do Relatório Final do Projeto à Coordenação do Núcleo de 

Pesquisa, Produção e Divulgação Científica. 

2.FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO 

O Relatório Final do Bolsista deve ser redigido de forma clara e coerente, em 

conformidade com o padrão culto da língua portuguesa. A formatação do 

Relatório deve seguir as normas da ABNT. Apresentamos a seguir algumas 

regras gerais de formatação: 

              a) Fonte: Deve ser utilizada a fonte Time New Roman ou Arial, de corpo 12 no 

texto em geral, 11 nas citações longas (mais de três linhas) e 10 nas notas de rodapé. 

Recomenda-se a utilização de fonte estilo negrito nos títulos e subtítulos. 

              b) Número de páginas: a numeração deve ser inserida a partir da Introdução, 

preferencialmente, no canto superior direito da página; 

             c) Primeira linha: o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,0 cm de 

distância da margem esquerda; 

             d) Margens: o campo destinado à margem lateral esquerda deverá ter 3,0 cm de 

largura. O campo destinado à margem lateral direita deverá ter 2 cm. As 

margens superior e inferior deverão ter, respectivamente, 3,0 cm e 2,0 cm de 

largura. Nas citações longas devem ser acrescido um recuo de 4 cm. 
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             e) Espaçamentos: deve ser utilizado espaçamento de 1,5 entre as linhas. Nos 

rodapés e citações longas deve-se utilizar espaçamento simples. Nas referências 

bibliográficas, o espaçamento entre linhas deverá ser simples (1,0), deixando um 

espaço em branco entre cada referência. 

             g) Papel: tamanho A-4, ou seja, 21,0 x 29,7 cm; 

 

3. ESTRUTURA DO RELATÓRIO    

            A estrutura do Relatório Final do bolsista deverá compreender os elementos 

abaixo especificados: 

A) ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS: 

- Folha de Rosto (conforme item 3 deste documento) 

- Sumário 

- Lista de figuras (se houver) 

- Lista de quadros (se houver) 

- Lista de tabelas (se houver) 

- Resumo (conforme item 5 deste documento) 

B) ELEMENTOS TEXTUAIS 

- Introdução (incluir a caracterização do problema estudado, a motivação da pesquisa e 

sua relevância científica e social) 

- Referencial teórico (opcional) 

- Metodologia e execução (métodos/técnicas/etapas de trabalho) 

- Resultados e discussão (incluir a relação dos principais resultados alcançados tais 

como publicações, patentes, participações, outros): 

- Considerações finais (incluir comentários adicionais tais como; sugestões, relatos de 

dificuldades, observações, dentre outros). 

C) ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

- Referências bibliográficas (conforme as normas da ABNT) 

- Anexos (anexar certificados de divulgação dos resultados do projeto em eventos, cópia 

de publicações, etc.). 
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(4. MODELO DE FOLHA DE ROSTO) 

 

FACULDADE DO VALE DO ITAPECURU – FAI 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO 

                                                                                                        

Relatório Final, referente ao 

período de    ___/___/____ a 

___/___/____, apresentado à 

Faculdade do Vale do Itapecuru 

– FAI como parte das 

exigências do Núcleo de 

Pesquisa, Produção e 

Divulgação Científica – 

NPPDC. 

 

BOLSISTA: (nome e assinatura) 

ORIENTADOR (A): (nome e assinatura) 
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Data, Local 

 

 

5. MODELO DE RESUMO     

 

                                          RESUMO (máximo de 15 linhas) 

 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__(Título e Subtítulo do Projeto) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Palavras-chave: (de 3 a 5 palavras) 
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ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE 

PESQUISA 

 

 O objetivo deste documento é o de fornecer orientações básicas para 

elaboração de projetos de pesquisa. 

I – ORIENTAÇÕES PRÉVIAS 

 O projeto elaborado deverá, preferencialmente, estar articulado com as 

demandas regionais e inserido nas linhas de pesquisa da FAI. 

 O Coordenador do Projeto deverá ter tempo disponível para assumir esta 

responsabilidade e o quantitativo de horas necessárias ao 

desenvolvimento das atividades relativas à pesquisa deverá ser 

distribuído entre o Coordenador e o bolsista. É fundamental que também 

se verifique se a IES possui recursos materiais e humanos suficientes 

para a execução do projeto dentro do período de tempo planejado. 

II - INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE FORMATAÇÃO 

O projeto de pesquisa deve ser redigido de forma clara e coerente, em 

conformidade com o padrão culto da língua. 

A formatação deve seguir as normas da ABNT. Apresentamos a seguir 

algumas regras gerais de formatação: 

a)Fonte: deve ser utilizada a fonte Time New Roman ou Arial, de corpo 

12 texto em geral, 11 nas citações longas (mais de três linhas) e 10 nas 

notas de rodapé. Recomenda-se a utilização de fonte estilo negrito nos 

títulos e subtítulos; 

b) Número de páginas: a numeração deve ser inserida a partir da 

introdução, preferencialmente no canto inferior direito da página; 

c) Primeira linha: o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,0 cm de 

distância da margem esquerda; 
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d) Margens: o campo destinado à margem lateral esquerda deverá ter 

3,0 cm de largura. O campo destinado à margem lateral direita deverá ter 

2 cm. As margens superior e inferior deverão ter, respectivamente, 3,0 

cm e 2,0 cm de largura. Nas citações longas devem ser acrescido um 

recuo de 4 cm; 

e) Espaçamentos: deve ser utilizado espaçamento 1,5 entre as linhas. 

Nos rodapés e citações longas deve-se utilizar espaçamento simples. Nas 

referências bibliográficas, o espaçamento entre linhas deverá ser simples 

(1,0) deixando um espaço em branco entre cada referência; 

f) Papel: tamanho A-4, ou seja, 21,0 x 29,7 cm.  

III – ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA 

A estrutura do projeto deverá compreender os elementos abaixo 

enumerados, cujo conteúdo e forma de apresentação serão explicados a 

seguir: 

 CAPA 

 INTRODUÇÃO 

 JUSTIFICATIVA 

 PROBLEMA DA PESQUISA OU QUESTÃO 

NORTEADORA 

 OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS) 

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 METODOLOGIA 

 RESULTADOS ESPERADOS (Opcional) 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 ORÇAMENTO 

 REFERÊNCIAS 

a) CAPA  

A capa do projeto de pesquisa deverá conter; 

 Nome da Instituição (se for o caso); 
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 Título do projeto de pesquisa (o título deve sintetizar o problema 

essencial da pesquisa); 

 Nomes dos participantes do projeto e respectivas instituições de origem, 

com a identificação do Coordenador do projeto; 

 Local e Data. 

 

FACULDADE DO VALE DO ITAPECURU – FAI 

 

 

 

(Modelo de capa) 

 

TÍTULO DO PROJETO 

Subtítulo 

Equipe Técnica 

 Coordenador: (Nome) – (Instituição de origem); 

 (Nome) – (Instituição de origem); 

 (Nome) – (Instituição de origem). 

 

 

Local, Data 

 

 

 

 

b)INTRODUÇÃO 

A Introdução deverá apresentar a síntese do conhecimento teórico concernente 

ao problema a ser estudado, com base em revisão de literatura sustentada por 

referências bibliográficas atualizadas. 
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c) JUSTIFICATIVA 

A justificativa deve apresentar a caracterização do problema estudado, a 

motivação da pesquisa e sua relevância científica e social (informações 

confiáveis, precisas). 

Quando se tratar de projeto de pesquisa aplicado, recomenda-se incluir uma 

breve descrição do estado da técnica (caracterização do estágio de 

desenvolvimento dos processos tecnológicos a serem adotados na pesquisa). 

É recomendável que a proposta preveja o impacto que a pesquisa poderá 

proporcionar sobre os arranjos produtivos locais. 

c) OBJETIVOS 

Os objetivos definem o que o pesquisador pretende alcançar com a execução da 

pesquisa. Os objetivos dividem-se em objetivo geral e objetivos específicos e 

devem ser bem delimitados e redigidos de maneira clara e sucinta. 

O objetivo geral expressa à intenção de se atingir um determinado fim (não deve 

ser quantificado). 

Os objetivos específicos devem ser concebidos como meio para se alcançar o 

objetivo geral proposto. 

e)FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Devem ser apresentados os principais pressupostos teóricos que serão utilizados 

para refletir sobre o problema a ser pesquisado. 

f)METODOLOGIA 

A metodologia consiste no caminho a ser percorrido para se alcançar os 

objetivos da pesquisa. Nesta, devem ser descritos os métodos científicos, 

técnicas e demais instrumentos necessários ao desenvolvimento da pesquisa. A 

metodologia é um componente essencial do projeto, uma vez que é ela que 

permitirá verificar a qualidade científica da pesquisa. 

Na metodologia é importante definir: 

 A abordagem de pesquisa: pode ser quantitativa. Segundo 

Oliveira (2008, p. 62) abordagem quantitativa consiste [...] em 
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quantificar dados obtidos através de informações coletadas 

através de informações coletadas através de questionários, 

entrevistas, observações (experimentos) e utilização de técnicas 

estatísticas. Já a abordagem qualitativa é caracterizada como 

sendo uma tentativa de se interpretar em profundidade o 

significado e as características dos resultados das informações 

levantadas, sem a mensuração quantitativa de dados (2008, p. 

59). 

 Método de pesquisa: pode ser dedutivo, indutivo, hipotético-

dedutivo, dialético, etc. 

 Procedimentos de pesquisa; pesquisa exploratória, experimental, 

descritiva, bibliográfica, documental, estudo de caso, etc. 

Após a caracterização da metodologia de pesquisa, descreva as 

etapas e passos metodológicos a serem adotados na execução do 

projeto. 

 

   g) RESULTADOS ESPERADOS (Opcional) 

Informar os resultados esperados com o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa caso seja necessário. 

                                 

        h) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O pesquisador deverá informar no projeto o tempo necessário para execução de uma das 

etapas (atividades) necessárias ao desenvolvimento da pesquisa. 
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Apresentamos abaixo um modelo de cronograma de execução: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

DATA INICIAL (MÊS/ANO): _______________ DATA FINAL (MÊS/ANO) 

____________________________ 

Atividade/Ação MÊS DE TRABALHO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

 

O cronograma de execução deve refletir fielmente o planejamento da pesquisa. Desta 

forma, o pesquisador deve discriminar as atividades no quadro de forma sequenciada, 

em conformidade com o itinerário a ser percorrido. 

Deve ainda mensurar, com cautela, o tempo de execução de cada uma das etapas do 

projeto, considerando, para tanto os seguintes fatores:  

 Capacidade da equipe e as atividades a serem desenvolvidas por cada um dos 

seus membros; 

 Carga horária disponível para atuação no projeto de pesquisa; 

 Fonte e forma de acesso às informações; 

 Possíveis empecilhos/imprevistos durante o desenvolvimento do projeto.  

Na dúvida quanto ao cálculo do período de execução, o pesquisador deve optar, se 

possível, por um período maior de tempo, a fim de não comprometer a qualidade de sua 

pesquisa. 
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            i) REFERÊNCIAS 

Deverão ser inseridas todas as referências citadas no projeto. As referências deverão ser 

organizadas em conformidade com as normas da ABNT. 

 

III – ORIENTAÇÕES FINAIS 

 O projeto de pesquisa que envolva seres humanos deverá ser devidamente respaldada 

pelo Comitê Científico da FAI. 

 O projeto de pesquisa que envolva desenvolvimento tecnológico com características 

inovadoras deverá resguardar os direitos de propriedade intelectual cabíveis, de acordo 

com as normas internas e legislação vigente. 

 Todo projeto de pesquisa deverá ser cadastrado junto a Coordenação do Núcleo de 

Pesquisa, Produção e Divulgação Científica da FAI. Após o preenchimento do cadastro, 

o coordenador deve anexar uma cópia  

impressa e uma digital do projeto. 
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