
 

                                            
 

EDITAL I PIVIC/UniCerrado 2020-2021  

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL VOLUNTÁRIO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIVIC 

 

1. INTRODUÇÃO  

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) do Centro Universitário de Goiatuba 

(UniCerrado) torna público este edital e convida os servidores docentes desta instituição a 

apresentarem propostas para participar do Programa Institucional Voluntário de Iniciação 

Científica do UniCerrado (PIVIC/UniCerrado), em conformidade com o que estabelece este 

edital e as normas do Regulamento dos Programas Institucionais de Iniciação Científica do 

UniCerrado. 

O Programa é voltado para os alunos de graduação que apresentam bom desempenho acadêmico 

e aos projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada. 

Para tanto os professores pesquisadores qualificados nos termos deste deverão encaminhar sua(s) 

proposta(s) e indicar o(s) estudante(s).  

2. OBJETIVO 

Acolher propostas de docentes pesquisadores com vistas à participação de seus orientados em 

atividades de iniciação científica (IC) do PIVIC/UniCerrado.  

3. DO CRONOGRAMA  

Cronograma Prazos 

Período de inscrição (feita pelo orientador) 28/10 a 14/11/2019 (até às 22 horas) 

Divulgação do resultado no site do UniCerrado 20/11/2019 

Interposição de recursos 25 e 26/11/2019 

Resultado da análise dos recursos 06/12/2019 

Resultado final dos projetos aprovados 13/12/2019 

Vigência da IC 06/01/2020 a 05/01/2021 

 

4. REQUISITOS  

4.1 Do Orientador  

a) Ser servidor docente do quadro efetivo do UniCerrado e manter vínculo empregatício com a 

instituição durante todo o período de vigência da IC;  

b) ter título de pós-graduação stricto sensu e atividade na área de pesquisa em que a proposta é 

solicitada além de participar, preferencialmente, de grupo de pesquisa certificado pelo 

UniCerrado 

c) ter o currículo Lattes/CNPq atualizado (http://lattes.cnpq.br);  

d) assumir compromisso formal pela orientação do estudante a fim de que o plano de trabalho 

proposto seja cumprido;  



 

                                            
e) assegurar condições e acesso às instalações laboratoriais e de campo necessárias à realização 

do trabalho;  

f) incluir o nome do estudante nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e 

seminários cujos resultados tiveram a sua participação efetiva;  

g) informar, imediatamente, à PROPPG sobre eventuais impedimentos do aluno em cumprir as 

atividades do programa, como trancamento de matrícula, conclusão do curso de graduação, 

abandono das atividades ou qualquer outra irregularidade;  

h) não possuir pendências na PROPPG, como falta de relatórios;  

i) Dispor de tempo para orientar o estudante nas atividades do projeto de pesquisa, nos relatórios 

(semestral e final), nas apresentações dos resultados e participar das atividades do Encontro de 

Iniciação Científica do UniCerrado.  

j) Estar ciente e de acordo com o termo de compromisso para participar do PIVIC. 

k) O não cumprimento integral do item 4.1 acarretará o cancelamento imediato do projeto. 

 

4.2 Do estudante 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação do UniCerrado, que tenha relação com 

o projeto de pesquisa em que irá atuar, com previsão de colação de grau a partir de 01 de Janeiro 

de 2021; 

b) acessar regularmente seu e-mail, pois será o canal de comunicação entre a PROPPG e o 

estudante;  

c) não ter sido reprovado nos últimos 12 meses anteriores à submissão do projeto e nesse último 

ano a média deverá ser igual ou superior a 7,0;  

d) estar participando de curso de inglês Online (atualizando o orientador no que diz respeito aos 

níveis avançados no curso) Ou estar matriculado e frequentando outro curso de inglês OU possuir 

comprovante de proficiência em inglês;  

e) dedicar ao programa pelo menos 12 horas semanais de atividades;  

f) ter currículo Lattes/CNPq atualizado (http://lattes.cnpq.br);  

g) enviar via protocolo, em até 30 dias após o término da IC, o Relatório Final de Atividades; 

h) apresentar os resultados da pesquisa no Encontro de Iniciação Científica do UniCerrado;  

i) mencionar a sua condição de estudante vinculado ao PIVIC nas publicações e apresentações 

das quais participar;  

j) informar à PROPPG, imediatamente, qualquer interrupção, voluntária ou involuntária, nas 

atividades de iniciação científica; 

k) estar ciente com o termo de compromisso para participação no programa. 



 

                                            
l) ocorrendo reprovação durante a vigência do projeto o aluno será automaticamente afastado das 

atividades; 

m) ao final do projeto o aluno deverá enviar relatório final de acordo com o calendário 

estabelecido pela PROPPG, conforme modelo disponível na página institucional 

>pesquisa>iniciação cientifica. 

 

4.3 Do projeto de Pesquisa  

a) ter mérito científico avaliado pela PROPPG.  

b) apresentar declaração de viabilidade econômica informando que o projeto possui os recursos 

necessários para execução da pesquisa, assinada pelo orientador e coordenador do curso ou 

responsável pela pesquisa na instituição (anexo III).  

c) apresentar plano de trabalho viável. Demonstrar objetivos, material e métodos e cronograma 

de execução compatível com os prazos e recursos disponíveis.  

d) de acordo com as normas do projeto modelo disponível na página institucional >pesquisa> 

iniciação científica. 

 

5. DAS VAGAS  

a) Não há restrição quanto à quantidade de vagas oferecidas pelo programa;  

b) cada projeto pode propor até 3 (três) estudantes de PIVIC;  

c) caso haja necessidade de maior quantidade de estudantes para o mesmo orientador, este deve 

justificar a sua necessidade, que será avaliada pela PROPPG. 

 

6. DAS VEDAÇÕES  

6.1 Ao orientador  

a) Possuir pendência(s) na PROPPG, como falta de relatórios dos programas de IC, por exemplo;  

b) repassar a outro a supervisão de seu orientado, exceto nos casos de afastamentos oficiais 

previamente comunicados à PROPPG;  

c) estar oficialmente afastado de suas atividades no UniCerrado no momento da submissão da 

proposta e durante a execução do plano de trabalho;  

d) ser professor contratado/substituto/temporário;  

e) permitir ao estudante qualquer tipo de afastamento incompatível com o desenvolvimento das 

atividades previstas no plano de trabalho proposto, sem justificativa.  

 



 

                                            
6.2 Ao estudante  

a) Possuir pendência(s) na PROPPG, como falta de relatórios dos programas de IC, por exemplo;  

b) participar simultaneamente em mais de um programa de IC, estágio e demais atividades 

correlatas, excetuando-se estágio obrigatório sem remuneração;  

 

7. INSCRIÇÕES  

7.1 - A inscrição deve ser efetuada pelo orientador, mediante apresentação da proposta 

PIVIC/UniCerrado 2020-2021 com todos os formulários e documentos entregues até o dia 14 de 

novembro de 2019.  

7.2 - Todos os documentos e formulários impressos e assinados deverão ser entregues via 

protocolo, encaminhados à PROPPG. Conferir check list e as instruções para protocolamento da 

proposta no final deste edital. 

7.3 - O orientador poderá inscrever-se em até três projetos. Para cada projeto deverá ser inscrito, 

no máximo, três alunos de PIVIC.  

 

8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

Documentos do Projeto:  

8.1 - Formulário de inscrição da proposta (anexo I).  

8.2 - Projeto de pesquisa (vide normas e tramitação do PROPPG).  

8.3 - Declaração de disponibilidade dos recursos necessários (anexo III) para execução do 

projeto, assinados pelo proponente do projeto e pelo diretor da faculdade em que o projeto será 

desenvolvido, ou assinado pelo responsável pelas pesquisas na instituição parceira do projeto.  

Documentos do Orientador:  

8.4 - Currículo Lattes personalizado contendo somente informações de: formação acadêmica, 

atuação profissional, áreas de atuação, artigos publicados, artigos aceitos e orientações (acessar 

plataforma Lattes > atualizar currículo > impressão > personalizar currículo).  

8.5 - Cópia do contrato do projeto financiado pelas agências de fomento, sendo esta 

indispensável à descrição do período de vigência e equipe executora (somente projeto aprovado).  

Documentos do Estudante:  

8.6 - Cópia do RG e CPF.  

8.7 - Formulário do Perfil do Estudante PIVIC/UniCerrado (anexo II) preenchido e assinado.  

8.8 - Histórico escolar original e atualizado emitido pela secretaria geral ou pelo diretor do curso 

com carimbo e assinatura em todas as páginas.  



 

                                            
8.9 - Declaração referente ao termo de compromisso (Anexo IV) e declaração de previsão de 

formatura (Anexo V).  

8.10 - Currículo Lattes personalizado contendo somente informações de: formação acadêmica, 

atuação profissional, áreas de atuação, artigos publicados, artigos aceitos e orientações (acessar 

plataforma Lattes > atualizar currículo > impressão > personalizar currículo).  

 

9. CRITÉRIOS DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS  

a) Propostas de trabalho que não se enquadrem no escopo de iniciação científica não serão 

aceitas;  

b) Serão desclassificadas as propostas em que o curso de graduação do candidato não tenha 

relação com o projeto de pesquisa proposto; 

c) O plano de trabalho deve ser específico para cada estudante e conter o cronograma de 

atividades detalhado; 

d) A análise da documentação será feita pela PROPPG. Toda a documentação será analisada para 

verificar a autenticidade e atendimento dos termos deste edital. Caso a documentação não atenda 

aos requisitos, a inscrição não será homologada;  

e) Inscrições não homologadas não participarão do restante do processo seletivo.  

 

10. DOS RECURSOS  

Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado final do processo seletivo poderá 

apresentar recurso via protocolo, no prazo estipulado pelo presente edital.  

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS  

a) Ao inscrever-se neste edital, o orientador e o candidato à IC declaram que atendem e aceitam 

suas normas e as regras do regulamento da PROPPG do UniCerrado;  

b) informações adicionais: www.unicerrado.edu.br;  

c) casos não previstos neste edital serão avaliados pela PROPPG. 

 

_________________________________________________ 

Profª Ma. Eiko Mori Andrade 

Pró-Reitora / PROPPG 

 

O documento original encontra-se devidamente assinado e arquivado na Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós Graduação/PROPPG. 



 

                                            
 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

1. Dados do Projeto: 

Título: 

Área de Conhecimento (CNPq): 

Linha de Pesquisa: 

Faculdade, laboratório ou instituição vinculada: 

Período de Execução: 

Projeto aprovado com financiamento externo: 

( ) Não ( ) Sim, informar a agência de fomento (CNPq, CAPES, FAPEG, etc.): 

Coordenador do Projeto: Núm. do contrato: período de vigência: 

Avaliação do comitê de ética (obrigatório nos projetos que envolvem estudos com seres humanos e animais). 

( ) Projeto com Protocolo de aprovação, anexar documento de aprovação. 

( ) Submetido, anexar comprovante. 

( ) Não submetido.  

 

2. Dados do estudante: 

Nome: 

Curso e período: 

Data de Nascimento: / / RG: CPF: 

E-mail: Telefone: 

 

3. Dados do Orientador 

Nome: 

Faculdade: 

Data de Nascimento: / / RG: CPF: 

E-mail: 

Telefones (fixo e celular): 

 
 

Assinaturas 
 

  

Goiatuba,...... de ........ 2019 

 

 

 

 

  

Orientador  Estudante 
 



 

                                            
 

 

ANEXO II 

 

PERFIL DO ESTUDANTE 

 
 

Nome: 
 

  

  

URL do currículo Lattes:                               Data da atualização: 

  

  
Curso: Período:  

  

  

PONTUAÇÃO PELA ANÁLISE DE MÉRITO DO CANDIDATO ATRAVÉS DO HISTÓRICO 

ESCOLAR. 

1. Em caso de empate será selecionado o candidato com maior idade.  

Pontuação Total  

 

 
HISTÓRICO ESCOLAR 

i) Estudantes a partir do 2ª período: Pontuação obtida a partir da Média Geral (Md G), calculada pelo 

somatório das notas de todas as disciplinas cursadas. 

Md G abaixo de 7,0 será desclassificado 

 

 



 

                                            
   

 

ANEXO III: Declaração que os recursos materiais e as condições necessárias para 

desenvolvimento do plano de trabalho proposto estão assegurados. 

 

 

 

 
Declaramos, para fins de inscrição no processo do III PIVIC/UniCerrado 2020/2021, 

que a proposta denominada “<<informar o título do projeto>>, ”vinculada ao curso de  

<<....>>, sob a coordenação do docente <<nome do orientador>>, possui os recursos materiais 

e infraestrutura necessárias para conclusão do projeto. 

 

 

 

 
Goiatuba, de de  2019 

 

 

 

 

 

 

Nome: 

(coordenador do Projeto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            
 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO (folha 01) 

ANEXO IV  

EDITAL I PIVIC/Unicerrado 2020/2021   

DADOS DO ALUNO  

Nome:  

RG n.º:  

CPF n°:  Nacionalidade:  

Estado civil:  Profissão:  

Endereço:  

Cidade:  Estado:  

CEP:  Tel:  e-mail:  

 

 

 

VIGÊNCIA  

Início:  Término:  

 

 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DA PESQUISA 

Instituição:  

Endereço:  

CEP:  Cidade:  UF:  

Telefone:  Fax:  E-mail  

DADOS DO ORIENTADOR 

Nome:  

CPF:  RG: 

 E-mail:  

 



 

                                            
 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO (folha 02) 

 

Declaramos, que o estudante <<nome completo>> dedicará pelo menos 12 horas semanais para desenvolver as 

atividades do projeto denominado <<citar o título>>. Desta forma, preenche os requisitos definidos no Edital do 

PIVIC/UniCerrado 2020/2021. 

 

 

 

  

 LOCAL E DATA DE ASSINATURA 

 

 

 

ACEITE E CONCORDÂNCIA 

(Este documento deverá ser assinado e rubricado pelo beneficiário e pelo orientador e arquivado na coordenação PIVIC, 
como comprovante de entrega do Termo de  Aceitação.) 

          

BENEFICIÁRIO (a):________________________________________________ 

 

ORIENTADOR(a) DO ALUNO(a):_____________________________________



 

                                            
 

 

 

DECLARAÇÃO DE PREVISÃO DE FORMATURA 

ANEXO V 

 

EDITAL IPIVIC/Unicerrado 2020/2021  

 

Eu, (nome completo do discente), portador do CPF: ______________________, declaro para 

os devidos fins, que não concluirei o curso de graduação durante o período de vigência do projeto 

intitulado _____________________________________________________________________com 

previsão de formatura para o dia _________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ______/_____/________ 

 

____________________________________ 

                                                                          Assinatura do discente 

 

 

 

 



 

                                            
 

 

 

 

 

 

CHECK LIST 

 

 

 Documentos 

 Do Projeto: 

1 Inscrição da Proposta – Anexo I 

2 Projeto de Pesquisa 

3 Declaração de Disponibilidade dos Recursos – Anexo III 

 Do Orientador: 

4 Currículo Lattes atualizado 

5 Cópia contrato do projeto aprovado (projetos financiados por agências de Fomento) 

6 Documento do coordenador do projeto aprovado (idem acima) 

 Do Estudante: 

7 Cópia do RG 

8 Currículo Lattes atualizado 

9 Perfil do Estudante – Anexo II 

10 Histórico Escolar Original (até 2019-2) 

11 Termo de compromisso – Anexo IV 

12 Declaração de previsão de formatura – Anexo V 

 

 

PROTOCOLAMENTO: 

ENTREGA DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS: 

Entregar todos os documentos assinados no protocolo do UniCerrado no horário de 07h às 22h, até o 

dia 14/11/2019. 

 

 


