
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Processo Seletivo do PIBICT CESUPA e CNPQ 

Edital nº 051/2022 

1. Apresentação 

1.1 O Reitor do Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA, no uso 

de suas atribuições legais e regimentais, com base no Regimento Geral do 

CESUPA e demais normas aplicáveis, comunica a abertura do PROCESSO 

SELETIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA E DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - 

PIBICT/CESUPA, válido para o ano letivo de 2022/2023, a fim de 

selecionar estudantes de graduação para atuarem como Bolsistas de 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com fomento do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, 

nos termos do presente instrumento. 

2. Do objeto   

2.1 O presente Processo Seletivo do PIBICT/CESUPA objetiva selecionar 

bolsistas para integrar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica - PIBIC e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBITI, ambos do CNPq, 

considerando que a instituição obteve a aprovação de propostas na 

Chamada nº 21/2022 - PIBIC/CNPq e na Chamada n° 33/2022 - 

PIBITI/CNPq. 

2.2 O Edital destina-se, assim, à seleção de propostas de iniciação 

científica e/ou de desenvolvimento tecnológico e inovação, a serem 

submetidas por docentes do quadro permanente do CESUPA, com vistas 

à distribuição de 8 (oito) bolsas de iniciação científica e de iniciação em 

desenvolvimento tecnológico e inovação para estudantes de graduação 

do CESUPA. 

2.3 As bolsas serão fomentadas pelo CNPq e estão subdivididas da 

seguinte forma: 



2.3.1 - 4 (quatro) bolsas destinadas ao PIBIC/CNPq, voltado para o 

desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de 

estudantes de graduação do ensino superior. 

2.3.2 - 4 (quatro) bolsas destinadas ao PIBITI/CNPq, que visa estimular 

estudantes do ensino técnico e superior ao desenvolvimento e 

transferência de novas tecnologias e inovação. 

2.4 A bolsa possui vigência até agosto/2023, admitindo-se a renovação 

por mais 12 (doze) meses, a critério do orientador e com aprovação da 

Coordenação de Graduação e Extensão - COGRAD do CESUPA. 

2.5 O valor da mensalidade da bolsa é de R$400,00 (quatrocentos 

reais), conforme disposto na Tabela de Valores de Bolsas no País do CNPq 

para Iniciação Científica - PIBIC e Iniciação Tecnológica e Inovação - 

PIBITI. O valor é repassado diretamente ao estudante bolsista, pelo CNPq, 

obrigatoriamente em conta-corrente do Banco do Brasil. 

2.6 A bolsa deve ser direcionada para estudantes de graduação que 

possuam interesse em desenvolver suas competências em pesquisa, por 

meio da iniciação científica, e em desenvolvimento tecnológico e 

inovação, conforme detalhamento no item 3. 

3. Dos objetivos do Programa 

3.1 O PIBICT/CESUPA é um programa voltado para o desenvolvimento do 

pensamento científico e tecnológico, por meio da iniciação à pesquisa e 

ao desenvolvimento tecnológico e inovação, de estudantes dos cursos de 

graduação do CESUPA. 

3.2 Dos objetivos específicos: 

3.2.1 Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa e 

desenvolvimento do pensamento científico, tecnológico e de inovação de 

estudantes de graduação do CESUPA; 

3.2.2 Dar continuidade à formulação de uma política de iniciação 

científica e desenvolvimento tecnológico e inovação, desenvolvendo as 

bases para a implantação de Programas de Pós-Graduação stricto sensu 

no CESUPA; 

3.2.3 Desenvolver no estudante a capacidade de identificação de 

problemas e proposição de soluções estratégicas e inovadoras por meio 

https://www.gov.br/cnpq/pt-br/acesso-a-informacao/bolsas-e-auxilios/copy_of_modalidades/tabela-de-valores-no-pais


da pesquisa e desenvolvimento tecnológico, para as diversas 

problemáticas sociais; 

3.2.4 Capacitar o estudante para trabalhar em equipes multidisciplinares, 

desenvolver habilidades de leitura e interpretação de dados, a partir de 

um grande volume de informações; 

3.2.5 Possibilitar maior interação entre a graduação e a pós-graduação; 

3.2.6 Qualificar estudantes para os programas de pós-graduação; 

3.2.7 Desenvolver a criação e inovação em produtos e processos nas 

diversas áreas do conhecimento; 

3.2.8 Estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de 

graduação nas atividades científica e tecnológica; 

3.2.9 Proporcionar ao estudante, orientado por pesquisador qualificado, 

a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa e de base tecnológica, 

bem como estimular o desenvolvimento do pensamento científico, 

criativo e inovador. 

4. Das inscrições e condições de participação 

4.1 Podem concorrer para o presente Processo Seletivo, docentes do 

quadro permanente do CESUPA. 

4.2 As propostas submetidas deverão promover a integração entre os 

cursos de graduação do CESUPA, ou seja, envolver de 1 (um) a 3 (três) 

docentes do quadro permanente do CESUPA, vinculados a de 1 (um) a 3 

(três) cursos diferentes de graduação. 

4.2.1 No Anteprojeto, deve constar qual docente irá orientar qual bolsista. 

E, no Projeto Final, a especificação de atividades de cada bolsista (ver 

item 5 deste Edital). 

4.3 Para definição do quantitativo de bolsas solicitadas por cada 

proposta, deve-se considerar o limite de vinculação de 1 (um) único 

estudante à orientação de cada professor do projeto. O(s) estudante(s) 

será(ão) o(s) único(s) beneficiário(s) da bolsa. 

4.4 Nas propostas, cada bolsa deve ser destinada, obrigatoriamente, para 

estudantes de cursos diferentes. 



4.5 As propostas devem apresentar grau de aderência a uma das Áreas 

Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI 

(estabelecidas na Portaria MCTI nº 5.109/2021), entre as quais se 

incluem, diante de sua característica essencial e transversal, propostas 

de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais que contribuam para 

o desenvolvimento científico e tecnológico, sendo este grau de aderência 

um dos critérios de avaliação das propostas. 

5. Do processo seletivo 

5.1 Considerando a necessidade imediata de implementação das bolsas, 

ainda em setembro/2022, a inscrição se dará em 02 (duas) fases: 

5.1.1 Fase 1: submissão de Anteprojeto. 

5.1.2 Fase 2: submissão de Projeto Final. 

5.2 A Fase 1 destina-se a seleção de anteprojetos que contemplem as 

condições dispostas no item 4 deste Edital, com vistas à implementação 

das bolsas no prazo determinado pelo CNPq. 

5.3 A Fase 2 destina-se à consolidação das propostas submetidas na Fase 

1, apresentadas em projetos completos de Pesquisa e/ou de 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. 

5.4 A realização das Fases 1 e 2 segue o CRONOGRAMA disponível no 

ANEXO I deste Edital. 

5.5 A aprovação na Fase 1 resulta na indicação dos bolsistas e 

implementação das bolsas PIBIC/CNPq ou PIBITI/CNPq. A Fase 2 resulta 

na avaliação e consolidação das propostas, visando o aperfeiçoamento 

destas para sua plena realização até o final da vigência das bolsas. 

5.6 A Fase 1, de submissão dos Anteprojetos, ocorrerá no período de 

26/09/2022 até 08/10/2022. 

5.7 O Anteprojeto deve trazer, de forma clara e objetiva: título, objetivo 

geral, resultados esperados, principais metodologias e cronograma de 

execução, todos a nível preliminar. Deve, ainda, especificar o 

quantitativo de bolsas solicitado; a qual programa cada uma delas 

pertence, se ao PIBIC ou ao PIBITI; a qual curso elas serão destinadas; 

orientador de cada bolsista; e uma breve justificativa para essa definição. 

A redação deve ser feita de acordo com o modelo disponível no ANEXO II 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mcti-n-5.109-de-16-de-agosto-de-2021-338589059


deste Edital. 

5.8 A submissão dos Anteprojetos será realizada digitalmente, a partir do 

preenchimento da ficha de inscrição no Google Forms no site do CESUPA, 

observados os procedimentos previstos (www.cesupa.br). 

5.9 Os Anteprojetos serão avaliados pela Coordenação de Graduação e 

Extensão - COGRAD do CESUPA, a partir dos seguintes critérios: 

 5.9.1 Caráter integrador da proposta (mais de um curso); 

 5.9.2 Promoção de estratégias inovadoras; 

5.9.3 Experiência dos proponentes em pesquisa e em desenvolvimento 

tecnológico e inovação; 

5.9.4 Impacto da proposta na sociedade; 

5.9.5 Indissociabilidade entre ensino, extensão e pesquisa (científica ou 

de desenvolvimento tecnológico e inovação) na proposta; 

5.9.6 Aderência às Áreas Prioritárias do CNPq. 

5.10 O resultado dos Anteprojetos Aprovados e Classificados será 

divulgado até 14/10/2022. 

5.10.1 Os Anteprojetos Aprovados serão classificados em ordem 

decrescente de acordo com a obtenção dos melhores resultados nos 

critérios estabelecidos pelo item 5.9 deste Edital, os quais serão 

contemplados com a(s) bolsa(s). 

5.10.2 Anteprojetos Aprovados e não classificados podem solicitar à 

COGRAD autorização de realização do projeto, de forma voluntária (sem 

bolsa). Os que realizarem solicitação, entrarão para uma lista de espera, 

caso ocorra vacância de bolsas, ver item 11 deste Edital. 

5.11 Divulgado o resultado, deverá ser realizado até 14/10/2022 o envio 

dos dados completos dos bolsistas, mediante preenchimento de 

formulário específico (disponível no ANEXO III). O formulário deverá ser 

enviado para a COGRAD e, por meio desses dados, os bolsistas serão 

cadastrados pela instituição na Plataforma Carlos Chagas do CNPq, 

implementando as bolsas para início em outubro/2022. 

5.11.1 Os dados pessoais dos candidatos, coletados e tratados pelo 

http://www.cesupa.br/


CESUPA, têm por finalidade específica a inscrição e participação dos 

referidos candidatos no Processo Seletivo do PIBIC e PIBITI/CNPq, tendo 

como base legal as normas institucionais referentes à Iniciação Científica 

e Tecnológica do PIBICT/CESUPA e a legislação educacional.  

5.11.2 O CESUPA atua em conformidade com a vigente Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709 de 14/08/2018), nos 

termos da sua Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, 

disponível no site da instituição em “documentos institucionais” 

(www.cesupa.br). 

5.11.3 Serão indeferidas as indicações de bolsistas que não estejam 

regularmente matriculados nos cursos de graduação do CESUPA ou que 

possuam sanções disciplinares nos Termos do Regimento Geral do 

CESUPA e do Código de Conduta do CESUPA. 

5.12 Deve fazer parte do cronograma dos Anteprojetos, a redação do 

Projeto Final para a Fase 2, a ser elaborado conforme modelo disponível 

no ANEXO IV deste Edital, e submetido até 18/11/2022, para análise do 

Comitê Científico do PIBICT/CESUPA, com consultores internos e 

externos, por meio de avaliação cega entre pares. A redação do Projeto 

Final já deve contar com a participação ativa do(s) bolsista(s) 

selecionado(s). 

5.13 Os Projetos Finais deverão ser submetidos somente em prazo 

posterior à aprovação dos Anteprojetos, conforme disposto no 

CRONOGRAMA disponível no ANEXO I deste Edital. 

5.14 A aprovação do Projeto Final, bem como o respeito aos requisitos 

indicados neste Edital, é condição obrigatória para a continuidade da 

bolsa. 

5.15 Deve constar, no Projeto Final, o Plano de Trabalho do Bolsista 

(modelo disponível no ANEXO V deste Edital), atendendo ao disposto no 

item 4.2.1. deste instrumento. 

6. Requisitos, Compromissos e Direitos do Bolsista 

6.1 Estar regularmente matriculado em um dos Cursos de Graduação do 
CESUPA. 

6.2 O bolsista selecionado para a bolsa deve ter, pela frente, o mínimo de 
2 (dois) a 4 (quatro) semestres a cursar na instituição. Para pleitear a 

http://www.cesupa.br/


renovação, o bolsista deve ter, no mínimo, mais 2 (dois) semestres a 

cursar na instituição. 

6.3 Cadastrar e manter atualizado o currículo na Plataforma Lattes do 
CNPq. 

6.4 Não ter vínculo empregatício e dedicar-se às atividades de pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico. 

6.4.1 O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, desde 
que observados os requisitos dispostos no artigo 3º da Lei no 

11.788/2008. 

6.4.2 Poderá ser concedida bolsa a estudante que esteja em estágio não-

obrigatório, desde que haja declaração conjunta da instituição de ensino, 

do supervisor do estágio e do orientador da pesquisa, de que a realização 
do estágio não afetará sua dedicação às atividades acadêmicas e de 

pesquisa. O bolsista deverá manter essa declaração em seu poder. O 
disposto neste subitem se aplica também ao bolsista que venha obter 

estágio não-obrigatório durante a vigência da bolsa. 

6.5 Ter disponibilidade para realizar as atividades de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico nos horários estabelecidos pelo orientador, 

obedecendo a um mínimo de 12 (doze) horas semanais, em horário não 

conflitante com o de suas aulas, inicialmente durante o primeiro e o 

segundo semestre letivo de 2023, com possibilidade de renovação por 
mais 1 (um) ano. 

6.6 Ser selecionado e indicado pelo orientador. 

6.7 Apresentar sua produção científica e tecnológica no período como 

bolsista, sob a forma de pôsteres, resumos e/ou painéis, na Jornada de 

Iniciação Científica e Tecnológica “Professora Elza Dantas”. 

6.8 Nas publicações e trabalhos apresentados, seja em eventos, 

periódicos científicos ou outros meios pertinentes, sempre fazer 
referência, na identificação do autor, à sua condição de bolsista do 

CNPq. 

6.9 Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedado o 

acúmulo desta com bolsas de outros Programas do CNPq ou de quaisquer 
agências nacionais, estrangeiras ou internacionais de fomento ao ensino 

e à pesquisa ou congêneres. 

6.9.1 Não é considerado acúmulo a manutenção simultânea de bolsa IC 
com bolsas concedidas por Instituições Federais de Ensino Superior - 
IFES ou pelo Ministério da Educação - MEC, quando estas possuírem 

objetivos assistenciais, de manutenção ou de permanência, finalidades 



distintas de iniciação científica. 

6.10 Devolver ao CNPq, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) 

recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos 
estabelecidos acima não sejam cumpridos. 

6.11 Não realizar atitudes que possam incorrer em qualquer sanção 

disciplinar durante a vigência e execução do plano de trabalho, pois caso 

ocorrer, perderá a bolsa. 

6.12 Em caso da impossibilidade de continuar com a pesquisa, comunicar 

imediatamente ao seu orientador, que poderá substituir o bolsista 

mediante REQUERIMENTO enviado à COGRAD. 

6.13 Assinar o Termo de Compromisso do Bolsista PIBICT/CESUPA, 

disponível no ANEXO VI deste Edital. 

6.14 A não entrega do Relatório Parcial e do Relatório Final nos prazos 

determinados pela COGRAD, ensejará em desligamento no PIBICT e da 

bolsa CNPq. 

6.15 Terá direito a certificado de participação no programa o estudante 

cujo desempenho for aprovado nas etapas de avaliação de relatórios e na 

Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica “Professora Elza Dantas”. 

7. Requisitos, compromissos e direitos dos orientadores 

7.1 Ser docente do quadro permanente de docentes do CESUPA. 

7.2 Não estar afastado ou licenciado integralmente ou parcialmente de 

Instituição no período de vigência da bolsa. 

7.3 Possuir experiência compatível com a função de orientador e 

formador de recursos humanos. 

7.4 Possuir título de Mestre ou Doutor. 

7.5 Escolher e indicar, para bolsista, o estudante com perfil e 

desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas 

observando princípios éticos e conflito de interesse. 

7.6 Caso o orientador já tenha participado de projetos aprovados em 

Editais anteriores, o mesmo deve estar sem pendências junto à COGRAD, 

e com suas obrigações de orientador cumpridas, nos termos do Manual 

do PIBICT. 



7.7 Incluir o nome do bolsista em publicações e trabalhos apresentados 

em eventos científicos, cujos resultados tiveram a participação efetiva do 

bolsista, observada o Regulamento da Política de Propriedade Intelectual 

do CESUPA e a legislação de propriedade intelectual. 

7.8 Acompanhar obrigatoriamente a apresentação dos bolsistas na 

Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica “Professora Elza Dantas”. 

7.9 Informar ao bolsista os prazos de entrega do Relatório Parcial e 

Relatório Final. 

7.10 Encaminhar à COGRAD, o relatório parcial e o relatório final do(s) 

bolsista(s) até o último dia letivo do segundo bimestre, conforme 

calendário acadêmico, no primeiro e segundo semestres, 

respectivamente, considerando os prazos determinados pela COGRAD. 

7.11 É vedado ao orientador repassar a outro docente a orientação de seu 

bolsista, sem o consentimento da COGRAD.  

7.11.1 Em caso da impossibilidade de continuar com a orientação, caberá 

a substituição do professor orientador, que será validada pela COGRAD. 

7.11.2 A bolsa precisará ser suspensa caso não ocorra a substituição de 

orientação. 

7.12 Em caso de necessidades justificadas, o orientador poderá solicitar 

a substituição do bolsista, indicando novo estudante, cabendo à COGRAD 

a avaliação. 

7.13 Os docentes orientadores podem solicitar, ao longo da execução do 

projeto, até 1 (um) apoio institucional para a Publicação de Artigos 

Qualificados ou para a Participação em Eventos Científicos Nacionais ou 

Internacionais. A solicitação deverá ser encaminhada para avaliação da 

COGRAD/CESUPA. 

8. Duração 

8.1 O presente Edital abrange o período de outubro/2022 a agosto/2023, 

admitindo-se renovações da bolsa por mais 12 (doze) meses, a critério 
dos orientadores, com anuência da COGRAD. 

 



9. Cancelamento e substituição de bolsistas  

9.1 O cancelamento e a substituição de bolsistas deverão ser submetidos, 
através de requerimento à COGRAD para posterior deliberação. 

9.2 Os bolsistas excluídos não poderão retornar ao Programa na mesma 
vigência. 

10. Do resultado final 

10.1 A divulgação dos Anteprojetos aprovados será realizada até 

08/10/2022 e a dos Projetos Finais aprovados, até 30/12/2022, no site 

do CESUPA (www.cesupa.br), conforme CRONOGRAMA disponível no 

ANEXO I deste Edital. 

10.2 A aprovação dos Anteprojetos (Fase 1) já configura o início do 

projeto e a implementação da bolsa. Assim, a aprovação do Projeto Final 
(Fase 2) é para fins de avaliação e aperfeiçoamento para sua 

continuidade. 

10.3 Não será concedida revisão para nenhuma das Etapas e nem será 

recebido recurso de qualquer natureza. 

10.4 No ato da inscrição, o estudante indicado para a bolsa deverá estar 

regularmente matriculado. 

11. Dos voluntários ao PIBICT/CESUPA   

11.1 Propostas não selecionadas para a obtenção de bolsas poderão contar 

com a atuação de estudantes VOLUNTÁRIOS. 

11.2 A atuação como voluntário deverá ser solicitada, via requerimento, 
à COGRAD, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a publicação do 

Resultado Final nos termos deste Edital. 

11.3 O estudante voluntário do PIBICT/CESUPA não receberá bolsa e/ou 
descontos de qualquer natureza. 

11.4 O estudante voluntário do PIBICT/CESUPA deve estar regularmente 

matriculado na instituição. 

11.5 Projetos aprovados para obtenção de bolsas também poderão contar 

com a atuação de estudantes voluntários do PIBICT/CESUPA, desde que 
seguindo as condições estabelecidas pelos itens 11.2, 11.3 e 11.4 deste 

Edital. 

 

http://www.cesupa.br/


12. Das disposições gerais 

12.1  O bolsista PIBIC/CNPq e PIBITI/CNPq cumprirá, em horário não 
conflitante com o das aulas, o mínimo de 12 (doze) horas semanais de 

atividades, distribuídas entre as atividades especificadas no projeto de 
pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico e inovação integrante do 

PIBICT/CESUPA. 

12.2  O exercício da iniciação científica e tecnológica não implica em 
vínculo empregatício do discente com o CESUPA ou com a Associação 
Cultural e Educacional do Pará - ACEPA, mantenedora do CESUPA. 

12.3 O discente selecionado receberá as informações do Orientador em 
relação ao preenchimento dos relatórios e prazos que deverão ser 

respeitados para a manutenção da bolsa.  

12.4 Se o Plano de Trabalho aprovado envolver pesquisa com seres 

humanos, deverá ser comprovada a submissão ao Comitê de Ética em 

Pesquisa - CEP do CESUPA. 

12.5 Ao concluir satisfatoriamente o Programa de Iniciação Científica e 

Tecnológica, o discente, bolsista ou voluntário, fará jus a um 

CERTIFICADO, assinado pela Pró-Reitoria de Graduação e Extensão do 
CESUPA, com carga horária total de 480 horas. 

12.5.1 O estudante terá direito ao certificado, após a apresentação na 

Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica “Professora Elza 

Dantas” do CESUPA, referente ao tema do projeto aprovado neste Edital 
e desde que atendidas todas as responsabilidades e atribuições. 

12.7 Os casos omissos serão dirimidos pelo Reitor do Centro Universitário 

do Estado do Pará (CESUPA). 

 

Belém (PA), 26 de setembro de 2022. 

JOÃO PAULO MENDES FILHO 

Vice-Reitor 
 

 

  



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Processo Seletivo do PIBICT CESUPA e CNPQ 
 

EDITAL Nº 51/2022 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

EVENTO PERÍODO 

FASE 1 

Submissão dos Anteprojetos 
26/09/2022 até 

08/10/2022 

Divulgação dos Anteprojetos aprovados 14/10/2022 

Prazo para envio dos dados bancários e CPF dos 
bolsistas selecionados 

14/10/2022 

Início das atividades PIBICT (a todos os aprovados) 15/10/2022 

FASE 2 

Prazo para submissão dos Projetos Finais 18/11/2022 

Análise e avaliação dos Projetos Finais pelo Comitê 

Científico  

21/11/2022 até 

16/12/2022  

Divulgação do Resultado Final - Projetos aprovados até 30/12/2022 
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ANEXO II – MODELO DO ANTEPROJETO 

 

O Anteprojeto deve estar contido em, no máximo, 2 (duas) páginas de texto. 
Os itens a basear a sua elaboração devem ser os seguintes: 
 

1. Título do projeto (Preliminar): 
 
2. Professores orientadores: (de 1 a 3 docentes do quadro permanente do 
CESUPA. Inserir, como nota de rodapé: Curso(s) que atua no CESUPA, e-mail 
e link para Currículo Lattes). 
 
3. Quantidade de bolsas solicitadas: 
Modelo: 
 

BOLSA CURSO PIBIC PIBITI Orientador Justificativa sucinta* 

1 
 

X 
   

2 
  

X 
  

3 
 

X 
   

 

*(inserir: o motivo de ser PIBIC ou PIBITI). 
 
4. Áreas do Conhecimento do Projeto: (conforme Tabela de Áreas do 
Conhecimento do CNPq - disponível em: 
http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimen
to.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-a74d-c280521bd5f7. 
 
 

5. Objetivo Geral (Preliminar): 
 
6. Resultados Esperados (Preliminar): 
 
7. Metodologia (Preliminar): 
 
8. Cronograma (Preliminar): 
Modelo: 

http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-a74d-c280521bd5f7
http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-a74d-c280521bd5f7


 

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

Ação 1 X X X X X X X X X X X X 

Ação 2 X X X X X X X X X X X X 

Ação 3 X X X                   

 
Formatação do projeto: A formatação do documento deve seguir os 
seguintes parâmetros: uso de fonte Times New Roman, corpo 12 e entrelinha 
1,5; formato A4 (29,7 x 21 cm); orientação do papel: retrato; e Margens: 
superior - 3 cm; inferior - 2 cm; direita - 2 cm; esquerda - 3 cm. 
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ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO DO BOLSISTA 

 

DADOS PESSOAIS 
Nome completo (sem abreviações): 
CPF: 

RG: 
Data de expedição do RG: 
Data de nascimento: 
Estado civil: 
Raça/cor: ( ) Amarela ( ) Branca ( ) Parda ( ) Negra ( ) Indígena 
 
ENDEREÇO E CONTATOS 
Endereço: 
Bairro: 
CEP: 
Cidade: 
Telefone: 
E-mail: 

Link para currículo lattes CNPq (obrigatório):  

 
DADOS ACADÊMICOS 
Instituição de ensino: 
Curso: 
Matrícula: 
Campus: 
DADOS BANCÁRIOS* 
Agência: 
Conta: 
* É obrigatório que a conta-corrente, para recebimento da bolsa 
PIBIC/CNPq ou PIBITI/CNPq, seja no Banco do Brasil. 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Possui vínculo empregatício? 
(   ) Sim                (   )Não 
 
Recebe bolsas de outros Programas do CNPq ou de quaisquer agências 
nacionais, estrangeiras ou internacionais de fomento ao ensino e à 
pesquisa ou congênere? 



(   )Sim              (   )Não 

 
Já desenvolveu pesquisa de Iniciação Científica ou de Desenvolvimento 
Tecnológico? 
(   )Sim              (   )Não 
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ANEXO IV – MODELO DO PROJETO FINAL 

 

O Projeto Final deve estar contido em, no máximo, 10 (dez) páginas de texto. 
Os itens a basear a sua elaboração devem ser os seguintes: 
 

1. Título do projeto (Final): 
 
2. Professores orientadores: (de 1 a 3 docentes do quadro permanente do 
CESUPA. Inserir, como nota de rodapé: curso(s) que atua no CESUPA, e-mail 
e link para Currículo Lattes). 
 
3. Bolsistas: (de 1 a 3 bolsistas do PIBIC/CNPq ou do PIBITI/CNPq. Inserir, 
como nota de rodapé: curso, e-mail, link para Currículo Lattes e modalidade 
da bolsa). 
 
4. Resumo: Apresentação sucinta do projeto de pesquisa (PIBIC) ou de 
desenvolvimento tecnológico (PIBITI) (até 200 palavras estruturado no 
padrão ABNT). 

 

5. Introdução: Apresentação do problema e a delimitação do projeto de 
pesquisa (PIBIC) ou de desenvolvimento tecnológico e inovação (PIBITI), a 
partir das mais recentes obras científicas disponíveis que tratem do assunto 
ou que deem embasamento teórico e metodológico para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
6. Justificativa: Abordagem sobre a relevância e a viabilidade do projeto. 
 
7. Objetivos (Final): Formulação dos objetivos (geral e específicos), com as 
pretensões do projeto de pesquisa (PIBIC) ou de desenvolvimento 
tecnológico e inovação (PIBITI). 

 
8. Metodologia (Final): Referência aos métodos e técnicas utilizados para 
a realização do projeto de pesquisa (PIBIC) ou de desenvolvimento 
tecnológico e inovação (PIBITI). 
 
9. Cronograma (Final): dimensionamento de cada uma das etapas do 
desenvolvimento do projeto de pesquisa (PIBIC) ou de desenvolvimento 
tecnológico (PIBITI), no tempo disponível para sua execução. Deve-se levar 



em consideração desde os levantamentos iniciais até a redação e entrega dos 

relatórios (parcial e final) e participação na Jornada de Iniciação Científica, 
Tecnológica e de Extensão “Professora Elza Dantas” do CESUPA. 
 
Modelo: 

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

Ação 1 X X X X X X X X X X X X 

Ação 2 X X X X X X X X X X X X 

Ação 3 X X X                   

 

10. Plano de Trabalho do Bolsista (Final): descrição das atividades a serem 
desenvolvidas pelos estudantes do projeto (se mais de um estudante, um 
plano para cada estudante). O plano de trabalho deve descrever as principais 

atividades dos estudantes e ser incluído como APÊNDICE do projeto. 
Modelo: Disponível no ANEXO V. 
 
OBS: Se o Plano de Trabalho envolver pesquisa com seres humanos, deverá 
ser comprovada a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP do 
CESUPA. 
 
11. Referências: Utilizar as normas estabelecidas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT.  

 
Formatação do projeto: A formatação do documento deve seguir os 
seguintes parâmetros: uso de fonte Times New Roman, corpo 12 e entrelinha 
1,5; formato A4 (29,7 x 21 cm); orientação do papel: retrato; e Margens: 
superior - 3 cm; inferior - 2 cm; direita - 2 cm; esquerda - 3 cm. 
  



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Processo Seletivo do PIBICT CESUPA e CNPQ 
 

EDITAL Nº 51/2022 

 

ANEXO V – MODELO DE PLANO DE TRABALHO DO 

BOLSISTA 

 

I. IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do estudante: 

Nome do Orientador: 

II. TÍTULO DO PROJETO: 

III. ATIVIDADES DO ESTUDANTE DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO DO PROJETO PROPOSTO: (Deverão ser descritas em detalhes, 
abaixo, as atividades que o estudante desenvolverá em todas as etapas do 
projeto). 

EXEMPLO: 

O estudante deverá dedicar 12h semanais para o desenvolvimento do projeto 

de pesquisa, sendo distribuídas entre encontros com o orientador e 
cumprimento das etapas previstas no cronograma, a saber: 

 Revisão bibliográfica da literatura relacionada ao projeto como um 
todo, atualizada com base em dados científicos; 

 Trabalho com o orientador e equipe na produção e adequação dos 
protótipos a serem construídos, bem como nas análises para a escolha 
dos melhores produtos para a produção do produto final; 

 Elaboração dos relatórios parcial e final para acompanhamento do 
projeto de iniciação científica ou de iniciação tecnológica e inovação; 

 Elaboração do banner e montagem dos slides para o trabalho oral a 
ser apresentado na Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica 

“Professora Elza Dantas” do CESUPA, como exigência para finalização 
do período da bolsa; 

 Apresentação do banner e do trabalho, oralmente, para avaliadores 
externos ao CESUPA e participação na produção do artigo científico e 
submissão para publicação. 
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ANEXO VI – TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 

PIBICT/CESUPA 

 

Eu, ______________________________________________________, 
estudante do curso de graduação em ________________________________, 

atuando neste ano no Programa de Iniciação Científica e Tecnológica 

(PIBICT/CESUPA) como: 
 

( ) bolsista do PIBIC/CNPq 
( ) bolsista do PIBITI/CNPq 
( ) voluntário 
 
Comprometo-me a: 
 
 

 Preencher e enviar via sistema on-line os relatórios parcial e final, 
nos prazos estipulados; 

 Submeter ao CESUPA até o final do prazo estipulado, um ARTIGO 
como produto final; 

 Apresentar os resultados do projeto de pesquisa ou de 
desenvolvimento tecnológico e inovação na Jornada de Iniciação 
Científica, Tecnológica e de Extensão “Professora Elza Dantas” do 
CESUPA; 

 Vincular ao CESUPA o projeto de pesquisa ou de desenvolvimento 
tecnológico e inovação, na condição de bolsista ou voluntário, em caso 
de publicações externas e/ou eventos científicos; 

 Cumprir as orientações e regras do Edital vigente do 
PIBICT/CESUPA.   

 
Belém-PA, ____ de ____________ de 20____. 

 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura 
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