
 
  
 

 
RETIFICAÇÃO 01 

 

EDITAL N° 02/2020 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA – PROPPG/UNICERRADO 

 

1. DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A Iniciação Científica (IC) é uma modalidade de pesquisa acadêmica desenvolvida por 

estudantes de graduação em todas as áreas do conhecimento, sendo o primeiro passo na carreira 

do cientista, no qual o estudante-pesquisador exerce a pesquisa acadêmica sob a orientação de um 

professor-pesquisador. 

O Progic é voltado para alunos de graduação que contemplam no seu currículo acadêmico 

bom desempenho e aos projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e 

orientação adequada. Para tanto, os professores pesquisadores qualificados nos termos deste Edital 

deverão encaminhar suas propostas e indicar os acadêmicos.  

No preâmbulo onde se lê:  

9. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

9.1. Os critérios de avaliação do mérito do projeto (MP) será́ pontuado de 0 (zero) a 10 (dez), a 

partir da média das avaliações realizadas pelos membros do CIC. 

9.2. O currículo Lattes (CL) do orientador (a), será pontuado de 0 (zero) a 10 (dez), a partir do 

somatório da produção intelectual e orientação.  

9.3. A nota final de classificação (NFC) será́ calculada da seguinte forma: NFC = [(MP x 0,6) + 

(CL x 0,4)]. 

9.4. Serão classificadas como “não recomendadas” as propostas com NFC inferior a 5 (cinco) 

pontos. 

Leia-se o seguinte:  
 
 



 
  
 

 

9. PARÂMETROS GERAIS DE PONTUAÇÃO  

9.1. A pontuação final das propostas será calculada a partir do somatório da pontuação integral 

obtida na análise do mérito do projeto, do perfil do acadêmico e do orientador.  

9.2. Na pontuação do perfil acadêmico será considerada a somatória final das notas obtidas pelos 

discentes cadastrados nos projetos. 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

 

Goiatuba, 13 de novembro de 2020.  

 

 

_________________________________ 
Lucilla Ribeiro Ávila 

Presidente do Comitê de Iniciação Científica – CIC 

 

_________________________________ 
Prof. Me. Eiko Mori Andrade 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 
 
 
 

 


