
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

 1 

EDITAL Nº 02/2020 -PROPPIT/UFOPA - Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC), Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBITI) e Programa de Iniciação Científica Voluntária (PIVIC) - Cadastro de 
Reserva 

 
A Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, por meio da Diretoria de 

Pesquisa, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica 
– PROPPIT, considerando as Políticas de Pesquisa e Pós-Graduação (Resolução nº 193, 
24/04/2017) e a Política de Ações Afirmativas e Promoção da Igualdade Étnico-Racial 
(Resolução nº 200, 08/06/2017); torna pública a abertura de inscrições para seleção de 
propostas no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBIC e PIBITI, compreendendo os 
subprogramas PIBIC, PIBITI e PIVIC, todos em cadastro de reserva, devido ao 
processo de recadastramento da UFOPA no CNPq e devido a prorrogação das cotas de 
bolsas dos editais PIBIC 2019 pelo CNPq. 
 
1. JUSTIFICATIVA 
1.1.  O Edital tem por finalidade despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais 

entre estudantes de graduação universitária, mediante participação em projeto de pesquisa, 
orientados por pesquisador qualificado em cotas disponíveis pela agência de fomento e pela 
estrutura orçamentária da UFOPA aprovada no Conselho Superior. 

 
2. OBJETIVOS  
2.1 O Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) é voltado para o estudante de 
graduação, e tem como objetivos:  

a) Despertar a vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre estudantes 
de graduação;  

b) Fomentar, institucionalmente, a iniciação à pesquisa para alunos de graduação;  
c) Estimular maior articulação entre graduação e pós-graduação;  
d) Contribuir para a formação de recursos humanos em pesquisa;  
e) Contribuir, decisivamente, para a otimização do tempo de permanência dos 

estudantes nos cursos de graduação e pós-graduação;  
f) Estimular pesquisadores envolvidos com a pesquisa e pós-graduação a envolverem 

estudantes de graduação em atividades científicas;  
g) Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de 

técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o pensamento científico criativo 
pelo confronto direto com problemas de pesquisa.  

2.2 O Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) é voltado para o 
estudante de graduação, e tem como objetivos:  

a) Contribuir para a formação e inserção de estudantes em atividades de 
desenvolvimento tecnológico e inovação, criando, assim, recursos humanos que se 
dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora das empresas no país;  
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b) Incentivar as instituições à formulação de uma política de iniciação em atividades de 
desenvolvimento tecnológico e inovação;  

c) Possibilitar uma maior interação entre atividades de desenvolvimento tecnológico e 
inovações desenvolvidas na graduação e pós-graduação. 

2.3 O Programa Institucional de Voluntariado a Iniciação Científica (PIVIC), tal 
como o PIBIC, é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico 
e iniciação à pesquisa de estudantes do ensino superior, que tem como objetivo: 

a) Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 
b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a 

qualquer atividade profissional. 
2.4 As características dos programas PIBIC, PIBITI e PIVIC a serem seguidas no 
processo de seleção previsto neste Edital, estão completamente descritas na Resolução 
Normativa RN-17/2006 do CNPq. 
 
3. ELEGIBILIDADE 
3.1 Ser docente permanente da Universidade Federal do Oeste do Pará ou bolsista 
dos programas de Pesquisador Visitante Nacional Sênior (PVNS), Professor Visitante 
Nacional (PVNS), Desenvolvimento Científico Regional (DCR) ou do Programa 
Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), vinculado a UFOPA. 
3.2 Ser pesquisador com o título de Doutor ou Mestre, com produção científica, 
tecnológica ou artístico-cultural nos últimos 5 (cinco) anos divulgada em periódicos, 
livros, anais de eventos ou outros veículos de comunicação da sua área. 
3.3 Não estar afastado, licenciado ou sob penalidade (nos termos dos artigos 81, 93, 
94, 95, 96, 96-A e 127 da Lei 8.112/1990) por períodos superiores a 3 meses durante a 
vigência da bolsa. 
3.4 Coordenar ou participar de pelo menos um projeto de pesquisa cadastrado na 
PROPPIT durante a vigência da bolsa. 
3.5 Manter o Currículo Lattes atualizado. 
3.6 Apresentar, quando solicitado, todos os comprovantes dos itens informados no 
Currículo Lattes registrado no CNPq. 
3.7 Não apresentar pendências junto à PROPPIT até a implementação da bolsa. Para 
fins deste Edital, entendem-se pendências, mas não restritas à: 

a) Atraso na entrega de relatórios parciais ou finais de projetos cadastrados na 
Diretoria de Pesquisa; 

b) O descumprimento de qualquer item dos “Compromissos do orientador” do Edital 
01/2019 - PROPPIT/UFOPA; 

c) Atraso na entrega de prestação de contas de Editais de editais vigentes da 
PROPPIT. 

 
4. PROGRAMAS 
4.1 Este edital para as cotas de bolsas está composto por quatro programas (PIBIC, 
PIBIC-AF, PIBITI E PIVIC): 

a) Subprograma PIBIC: bolsas PIBIC/UFOPA, PIBIC/CAMPI e PIBIC/CNPq; 
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b) Subprograma PIBIC-AF: Bolsas PIBIC-AF/CNPq, PIBIC-AF/UFOPA, Bolsas 
PIBIC-AF/Indígena e Bolsas PIBIC-AF/Quilombola; 

c) Subprograma PIBITI: PIBITI/CNPq e Bolsas PIBITI/UFOPA; 
d) Subprograma PIVIC. 

 
5. CALENDÁRIO E INSCRIÇÕES 
5.1 O calendário do presente Edital será conforme tabela abaixo: 
Item Descrição Período 
5.1.1 Consulta pública 30/06/2020 a 03/07/2020 
5.1.2 Lançamento do Edital 13/07/2020 
5.1.3 Impugnação do Edital 13/07/2020 a 14/07/2020 
5.1.4 Resultado da Impugnação Até 15/07/2020 
5.1.5 Inscrição  16/07/2020 a 26/07/2020 
5.1.6 Resultado Preliminar 28/07/2020 
5.1.7 Recursos do Resultado Preliminar 28/07/2020 e 29/07/2020 
5.1.8 Resultados do Recurso do Resultado Preliminar 30/07/2020 
5.1.8 Resultado Final 31/07/2020 
5.1.10 Seleção dos discentes bolsistas 01/08/2020 a 07/08/2020 
5.1.11 Implementação das bolsas Até o dia 13 de cada mês 
5.1.12 Criação do Comitê interno e externo para avaliação 

dos relatórios 
Até janeiro/2021 

5.1.13 Envio do Relatório Parcial Ao final do 6º mês de 
vigência da bolsa 

5.1.14 Resultado da Avaliação do Relatório Parcial A ser divulgado em 
Aditivo a este Edital.  

5.1.15 Envio do Relatório Final 30 dias após o término da 
vigência executada. 

5.1.16 Resultado do Relatório Final A ser divulgado em 
Aditivo a este Edital. 

 
5.2 As inscrições deverão ser realizadas somente em sistema online a ser divulgado 
na forma de aditivo, conforme o cronograma definido no item 5.1 deste edital. 
5.3 O docente poderá solicitar até 2 (duas) cotas de bolsa no certame via sistema 
SAAPE, optando por qual subprograma gostaria de concorrer, e considerando que uma 
das opções deve ser obrigatoriamente pertencente a cota das Ações Afirmativas. 
5.4 O Subprograma PIVIC, está limitado a quatro cotas por docente. 
5.5 A lista final das propostas selecionadas será divulgada por subprograma (PIBIC, 
PIBIC/CAMPI, PIBIC-AF, PIBIC- AF/Indígena, PIBIC-AF/Quilombola e PIBITI) onde 
irá constar a modalidade da bolsa de acordo com a agência de fomento. 
5.6 Caso a solicitação do docente não esteja de acordo com os itens 5.2, 5.3, 5.4 e 
5.5 o mesmo será desclassificado deste edital. 
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6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS 
6.1 A cota máxima de bolsa permitida dentro deste edital é de 02 (duas bolsas) por 
docente ou pesquisador, considerado que a cota máxima de bolsas de iniciação científica 
permitidas para o período 2020/2021 é de 02 (duas) por docente / pesquisador. 
6.2 A produção científico-acadêmica, referente aos anos de 2015 a 2020, será 
avaliada considerando a pontuação descrita no Anexo I, extraída automaticamente do 
Currículo Lattes do Docentes no dia 25/07/2020 e poderá ser solicitada a comprovação da 
documentação se necessário. A Diretoria de pesquisa não se responsabiliza por atrasos em 
atualizações de Currículo no sistema Lattes. 
6.3 A nota da produção científica corresponderá a 100% da nota final. 
6.4 A nota da produção científica será divulgada no site www.ufopa.edu.br/proppit  
6.5 No ato da inscrição o docente deverá indicar um título do plano de trabalho que 
o bolsista ou voluntário atuará para cada cota de bolsa que estará concorrendo. 
 
7. CONDIÇÕES DA BOLSA 
7.1 Considerando a pandemia do novo coronavírus, o CNPq informou na nota 
informativa nº 4 (disponível no link: http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-
/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/9069066) que as bolsas dos editais PIBIC 2019 
foram prorrogadas por até 60 dias, o que deverá, por questões orçamentárias, afetar o 
processo de implementação de bolsas para o ciclo 2020 / 2021, que poderão ter seu 
cronograma de implementação afetado. 
7.2 Considerando a pandemia do novo Coronavírus, a UFOPA prorrogou conforme 
Memorando Circular nº38/2020 – DPE, as bolsas do Edital 01/2019/PROPPIT – PIBIC, 
PIBITI, PIVIC, acompanhando o novo prazo de término das bolsas CNPq e deverá afetar 
o processo de implementação das bolsas, que poderão ter seu cronograma de 
implementação afetada. 
7.3 Considerando que a UFOPA está em processo de recredenciamento do CNPq, 
que pode afetar a quantidade de cotas de bolsas institucionais, conforme Chamadas 
Públicas PIBITI nº 08/2020, PIBIC nº 010/2020, PIBIC-AF nº 014/2020 disponíveis no 
site (http://cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerr
adas/). 
7.4 Considerando os itens 7.1, 7.2, 7.3 todas as cotas de bolsas deste Edital estão 
ofertadas como CADASTRO DE RESERVA. 
7.5 As bolsas serão implementadas a partir da divulgação das cotas de bolsas 
disponíveis pelo CNPq para a UFOPA seguindo a ordem de classificação por grupo. 
7.6 As bolsas possuem valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pagos diretamente 
na conta fornecida pelo bolsista, durante a vigência. 
7.7 Os bolsistas do CNPq devem obrigatoriamente possuir conta no Banco do Brasil; 
7.8 Os docentes deverão atender cumulativamente aos requisitos dos perfis abaixo, 
para concorrência dentro de cada grupo. As cotas de bolsas ofertadas são: 

GRUPO Perfil docente Modalidade Número Número 
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de bolsas 
Edital 
2019 

de bolsa 
do Edital 

2020 

GRUPO 
A 

Titulação máxima 
Doutorado 
(Docentes da sede) 

PIBIC/CNPq  18 A definir 
PIBITI/ CNPq 4 A definir 
PIBIC/AF - CNPq  3 A definir 
PIBIC-AF/Indígena/UFOPA  3 A definir 
PIBIC-AF/ Quilombola/UFOPA  3 A definir 
Total de bolsas do grupo A: 31 A definir 

GRUPO 
B 

Titulação máxima 
Mestrado 
(Docentes da sede) 

PIBIC/UFOPA   4 A definir 
PIBIC-AF/Indígena/UFOPA  4 A definir 
PIBIC-AF/ Quilombola/UFOPA 4 A definir 
PIBIC-AF/UFOPA 3 A definir 
Total de bolsas do grupo B: 15 A definir 

GRUPO 
C 

Docentes dos 
campi fora da sede, 
com mestrado ou 
doutorado. 
 

PIBIC/CNPq 5 A definir 
PIBIC/AF - CNPq  2 A definir 
PIBIC-AF/Indígena/UFOPA  3 A definir 
PIBIC-AF/Quilombola/UFOPA 3 A definir 
PIBIC-AF/UFOPA 2 A definir 
PIBIC/UFOPA  3 A definir 
Total de bolsas do grupo C: 18 A definir 

Total de bolsas ofertadas: 64 A definir 
 
7.9 O número de bolsas CNPq pode variar de acordo com a disponibilidade 
orçamentária dos órgãos de fomento. 
7.10 São aptos a concorrer a bolsas do grupo C somente docentes lotados no campi 
fora de sede, devendo o aluno selecionado a implementar a bolsa, também 
(obrigatoriamente) ser lotado no campus do docente. 
7.11 Em caso de bolsas remanescentes de um grupo, estas serão destinadas aos 
concorrentes do grupo imediatamente acima da tabela (do C para o B; do grupo B para o 
A), a não ser sobra de bolsas do grupo A, que se destinariam ao grupo B ou outro grupo 
que haja demanda, na ausência de demanda do grupo B. 
 
8. SELEÇÃO DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS 
8.1 Os docentes contemplados com quotas de bolsas no Resultado Final do 
presente edital deverão realizar a seleção dos discentes bolsista; 
8.2 Para cada quota deverá ser selecionado um bolsista PIBIC ou PIBITI, de acordo 
com as modalidades da cota de bolsa aprovada no Resultado Final.  
8.3 Quotas aprovadas nas vagas destinadas aos Campi Regionais devem selecionar 
bolsistas do referido Campus. 
8.4 Os docentes deverão dar publicidade ao processo de seleção dos bolsistas e 
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voluntários, em observância aos princípios da Administração Pública, com devida 
atenção à divulgação dos resultados, no âmbito da sua Unidade/Campus, em site, 
comunicados do SIGAA, e-mails aos candidatos ou outros meios de fácil acesso e 
comunicação.  
8.5 Estudantes aprovados fora do limite das vagas de bolsas, irão compor cadastro 
de reserva e serão convocados no caso de vacância de vaga por desligamento de bolsista 
ou por aditivo de ampliação de vagas do Programa ou poderão atuar como voluntários 
(sem remuneração), mediante manifestação no ato da inscrição ou na fase de 
implementação, conforme o Cronograma deste documento. 
8.6 O processo de seleção dos bolsistas será conduzido por pelo menos dois 
professores, que deverão registrar em ata todos os procedimentos realizados neste 
processo.  
8.7 O processo de seleção dos bolsistas deverá constar de duas fases: 
1ª Fase (eliminatória): Homologação das inscrições. Serão avaliadas conforme item 5 do 
presente edital, acerca dos perfis de modalidade de bolsa. O professor deverá informar na 
chamada pública o e-mail para inscrição, dia e horário para as inscrições; 
2º Fase (classificatória): Fase de Entrevista. Os candidatos que tiverem inscrição 
homologada serão avaliados conforme os critérios abaixo, com distribuição dos valores de 
escala de 0 a 10. A entrevista devido a suspensão das atividades presenciais poderá ser 
realizada por videoconferência ou audioconferência. O local e horário das entrevistas será 
divulgado pelos professores do Projeto, nos sites institucionais, Sigaa e e-mails dos 
candidatos, junto com o resultado da 1ª fase. 
 

Critério Pontuação Máxima 
Desenvoltura com a relação à temática do projeto em que o 
candidato está inscrito 

5,0 

Experiência com monitoria ou estágio ou projetos de pesquisa 
(0,5 ponto/ semestre) 

3,0 

Segurança nas respostas aos questionamentos 2,0 
 
8.8 Em casos de empate, será utilizado o maior Índice de Rendimento Acadêmico 
(IRA), e permanecendo o empate, a maior pontuação, na seguinte ordem:  

a) no item 1 da ficha; 
b) no item 2 da ficha; 
c) o item 3 da ficha; 
d) o item 4 da ficha; 
e) permanecendo empate, será classificado o candidato com maior idade 

(dia/mês/ano). 
8.9  Após o resultado preliminar de cada fase, os candidatos poderão realizar a 
interposição de recursos no prazo de dois dias. 
8.10 A nota final será atribuída pela nota da Entrevista (NE), sendo essa o Resultado 
Final. Os discentes serão aprovados em ordem decrescente de classificação, dentro do 
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limite de vagas disponíveis. No caso dos aprovados, mas classificados fora do limite de 
vagas de bolsa, irão compor cadastro de reserva, e poderão ser convocados em caso de 
substituição de bolsistas ou ampliação de vagas, através de Convocação ao Edital ou 
poderão manifestar interesse de participação como voluntário no projeto.  
8.11 A divulgação dos resultados das fases da seleção será feita pela respectiva 
coordenação de docentes do projeto das Unidades/Campi, no site da sua Unidade, 
comunicados do Sigaa, e-mails aos candidatos de fácil acesso e comunicação, para fins 
de publicidade e transparência dos atos. 
8.12 As atas de seleção dos bolsistas deverão ser encaminhadas para e-mail da 
Diretoria de Pesquisa (diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br) até a data limite de seleção dos 
bolsistas conforme descrito no cronograma do Edital. 
 
9. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO DAS MODALIDADES DE BOLSAS 
9.1 Para bolsa PIBIC-AF, ser aluno exclusivamente de curso de graduação da 
UFOPA, ter ingressado na UFOPA por meio de ações afirmativas (cotas), ou se 
autodeclarar preto ou pardo, ou ser estudante com deficiência, ou encontrar-se em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica (Anexo IV). 
9.2 Nos subprogramas PIBIC-AF/Indígena e PIBIC-AF/Quilombola o aluno 
deverá ter ingressado na UFOPA por meio do Processo Seletivo Especial Indígena ou 
Processo Seletivo Especial Quilombola, respetivamente, ou atestar a sua situação com 
documento de autodeclaração (Anexo IV). 
9.3 Aos discentes selecionados à bolsa custeada pelo CNPq, após a implementação 
pela Diretoria de Pesquisa, o CNPq enviará um e-mail ao bolsista (ao endereço de e-mail 
informado pelo discente na plataforma Lattes do CNPq) contendo o termo de aceite e 
formulário para indicação de conta corrente. O bolsista só entrará na folha de pagamento 
após o envio do termo de aceite via sistema on-line. 

 
10. COMPROMISSOS DO ORIENTADOR 
10.1 Após a divulgação do resultado final o orientador PIBIC, PIBIC-AF, PIBITI e 
PIVIC possui os compromissos estabelecidos no Anexo II. 
10.2 Diante do descumprimento de qualquer orientação especificada nos itens 10.1 
(subitens) é dado ao docente o direito de apresentar justificativa, que será analisada pelo 
Comitê Científico de Pesquisa. A não aceitação da justificativa pelo Comitê, implicará o 
impedimento de participação do orientador nos processos seletivos dos Programas PIBIC 
/ PIBITI pelos próximos 24 meses. 
10.3 Os relatórios parcial e final serão avaliados por Comitê composto por membros 
Internos e Externos (Ad hoc), gerando pareceres técnicos de “Aprovado com mérito”, 
“Aprovado”, “Aprovado com ressalvas”, “Reprovado”. No caso de relatórios parcial e 
final serem considerados como “reprovado”, o docente e o discente ficarão impedidos de 
participar dos próximos processos seletivos do PIBIC / PIBITI pelos próximos 24 meses 
e deverá ressarcir os valores recebidos durante o período de vigência da bolsa. 
10.4 A Composição do Comitê e os critérios de avaliação dos relatórios parcial e 
final citados no item 10.3 será publicada por meio de aditivo a este Edital antes do 
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processo de avaliação para os docentes. 
 
11. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA E VOLUNTÁRIOS 
11.1 Os requisitos e compromissos dos bolsistas estão estabelecidos no Anexo III. 
11.2 Diante do descumprimento de qualquer orientação especificada nos itens 11.1 
(subitens) é dado ao discente o direito de apresentar justificativa, que será analisada pelo 
Comitê Científico de Pesquisa. A não aceitação da justificativa pelo Comitê, implicará o 
impedimento de participação do bolsista nos processos seletivos dos Programas PIBIC / 
PIBITI pelos próximos 24 meses. 
11.3 Os relatórios parcial e final serão avaliados por um Comitê composto por 
membros Internos e Externos (Ad hoc), gerando pareceres técnicos de “Aprovado com 
mérito”, “Aprovado”, “Aprovado com ressalvas”, “Reprovado”. No caso de relatórios 
parcial e final serem considerados como “reprovado”, o docente e o discente ficarão 
impedidos de participar dos próximos processos seletivos do PIBIC / PIBITI pelos 
próximos 24 meses e deverá ressarcir os valores recebidos durante o período de vigência 
da bolsa. 
11.4 A Composição do Comitê e os critérios de avaliação dos relatórios parcial e 
final citados no item 11.3 será publicada por meio de aditivo a este Edital antes do 
processo de avaliação para os discentes. 
 
12. DOS PRAZOS RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO 
12.1 Após o lançamento e abertura do edital o(a) solicitante terá o prazo conforme 
indicado no item 5.1 do presente edital para impugnação conforme modelo no Anexo 
VII. 
12.2 Após a publicação do resultado preliminar, o(a) solicitante poderá interpor 
recurso conforme prazo indicado no item 5.1 enviando o modelo de recurso no Anexo 
VIII, exclusivamente através do e-mail diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br. 
12.3 Após a divulgação do resultado preliminar, não será(ão) aceito(s) documento(s) 
faltoso(s) no processo de solicitação. 
12.4 O recurso deve ser dirigido ao endereço eletrônico 
diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br. No assunto do e-mail colocar o número do Edital, pela 
informação “Recurso”.  
12.5 Os pedidos de impugnação e recurso serão analisados em primeira instância 
pela PROPPIT e em segunda instância pelo Comitê Gestor de Programas Institucionais 
(CGPRITs). 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 As dúvidas referentes a este Edital devem ser direcionadas para o endereço 
eletrônico diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br ou pelo telefone (93) 99170-6451 no horário 
comercial de 08:00 as 12:00 horas e 14:00 as 18:00 horas. No assunto do e-mail colocar 
o número do Edital, pela informação “Dúvida”. 
13.2 Poderão ser publicados aditivos ao presente Edital. 
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14. DOS CASOS OMISSOS 
14.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação Tecnológica em primeira instância, e em segunda instância pelo Comitê Gestor de 
Programas Institucionais (CGPRITs). 
14.2 A UFOPA não se responsabiliza pela diminuição das cotas das agências de fomento. 
 

Santarém, 13 de julho de 2020. 
 

Lenise Vargas Flores da Silva 
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica 

Bruno B. Batista 
Diretor de Pesquisa 

Fábio M. F. Lobato 
Coordenador de Projetos de Pesquisa 
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ANEXO I – FICHA DE PONTUAÇÃO 

PRODUÇÕES DOCENTES  PONTOS LIMITE 
MÁXIMO 

N° DE  
PRODUÇÕE

S 
A) ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS DE ACORDO 
COM O MAIOR QUALIS DA REVISTA   500   
Artigo completo em periódico A1 50   0 
Artigo completo em periódico A2 45   0 
Artigo completo em periódico B1 35   0 
Artigo completo em periódico B2 25   0 
Artigo completo em periódico B3 20   0 
Artigo completo em periódico B4 15   0 
Artigo completo em periódico B5 10   0 
Artigo completo em periódico C ou sem extrato 5   0 
B) LIVROS E CAPÍTULOS DE LIVROS   200   
Autoria de livro especializado (Edição internacional) 60   0 
Autoria de livro especializado (Edição nacional/local) 50   0 
Autoria de capítulo de livro especializado (Edição internacional) 40   0 
Autoria de capítulo de livro especializado (Edição nacional/local) 30   0 
Organização de livro especializado (Edição internacional) 20   0 
Organização de livro especializado (Edição nacional/local) 10   0 
C) TRABALHOS EM EVENTOS*   300   
Trabalho completo em evento Internacional  10   0 
Trabalho completo em evento nacional 7   0 
Trabalho completo em evento regional/local 5   0 
 Resumo ou resumo expandido em evento Internacional  7   0 
 Resumo ou resumo expandido em evento nacional  5   0 
 Resumo ou resumo expandido em evento regional/local  3   0 
D) PROPRIEDADE INTELECTUAL (COM REGISTRO OU 
PEDIDO DE PATENTE)   200   
Processo ou técnica 40   0 
Produto tecnológico 40   0 
Produto de design 20   0 
Software 20   0 
E) ORIENTAÇÕES NA PÓS-GRADUAÇÃO   200   
Tese de doutorado concluída (orientador principal) 40   0 
Tese de doutorado concluída (coorientador) 20   0 
Orientação de doutorado em andamento (orientador principal) 10   0 
Dissertação de mestrado concluída (orientador principal) 20   0 
Dissertação de mestrado concluída (coorientador) 10   0 
Orientação de mestrado em andamento (orientador principal) 5   0 
Monografia de especialização concluída 5   0 
F) ORIENTAÇÕES NA GRADUAÇÃO   300   
Trabalhos de conclusão de curso ou orientações de outra natureza 
concluídos 10   0 
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**Planos anuais de iniciação científica, de extensão ou tecnológica 
concluídos 15   0 
**Planos anuais de iniciação científica, de extensão ou tecnológica em 
andamento 5   0 
Programa de Educação Tutorial concluído 15   0 
G) OUTRAS PRODUÇÕES   100   
Coordenação de projeto de pesquisa 25   0 
Participação em projeto de pesquisa 5   0 
Prêmios científicos/ Artísticos 10   0 

TOTAL MÁXIMO 1800   

** Incluindo Iniciação Jr. 
Nota 
final= 
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ANEXO II – COMPROMISSO DO ORIENTADOR 

a) Selecionar e indicar para a Diretoria de Pesquisa da PROPPIT o bolsista, que deverá 

ter perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas em seu 

plano de trabalho; 

b) Para o subprograma do subprograma Ações Afirmativas (AF), os docentes 

contemplados deverão selecionar alunos que ingressaram na UFOPA por meio de 

ações afirmativas (processos seletivos regulares – cotas), ou que se autodeclaram 

negros ou pardos, ou estudantes com deficiência, ou que encontrem em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica;  

c) Nos subprogramas PIBIC- AF/Indígena e PIBIC-AF/Quilombola, os docentes 

contemplados deverão selecionar alunos que tenham ingressado por Processo 

Seletivo Especial Indígena (PSEI) e Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) 

ou que se autodeclaram indígenas ou quilombolas, respectivamente; 

d) Orientar o bolsista nas diferentes fases do trabalho, incluindo a elaboração de 

relatórios parcial e final e na divulgação dos resultados em congressos, seminários e 

eventuais publicações; 

e) Incluir o nome do bolsista em produções técnico-científicas e trabalhos apresentados 

em eventos científicos, cujos resultados tiverem a participação efetiva do bolsista; 

f) Acompanhar a apresentação dos bolsistas no Seminário de Iniciação Científica da 

UFOPA, salvo esteja afastado e o aluno sob responsabilidade do docente indicado 

pelo orientador; 

g) Encaminhar à Diretoria de Pesquisa boletim semestral de frequência de seu(s) 

bolsista(s), devidamente assinado; 

h) Informar imediatamente à Diretoria de Pesquisa qualquer alteração relativa à 

descontinuidade do projeto de pesquisa, do plano de trabalho, ou da própria bolsa; 

i) Solicitar, a seu critério, o desligamento do bolsista, devendo para tal apresentar uma 

justificativa formal, para o orientando e para a Diretoria de Pesquisa; 

j) Participar, dentro de prazos estabelecidos, dos processos de avaliação do Programa 

PIBIC, PIBITI e PIVIC da UFOPA, apresentando pareceres em relatórios parciais e 

finais de atividades dos demais bolsistas de Iniciação Científica da Instituição na sua 

área de conhecimento, ou em áreas correlatas. Em caso de impossibilidade de 

participação do processo, o pesquisador deverá apresentar justificativa à Diretoria de 

Pesquisa imediatamente após o recebimento da notificação; 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

 13 

k) Docentes que não avaliarem planos de Iniciação Científica terão 10 dias corridos 

após o término das avaliações de acordo com cronograma deste edital para 

apresentarem justificativa legal. Na ausência de avaliação ou justificativa os docentes 

serão desclassificados do presente edital; 

l) É vedada a divisão de bolsa entre dois ou mais alunos. Cada cota de bolsa está 

destinada ao desenvolvimento de um Plano de Trabalho por um único aluno. 

m) Estar disponível para avaliação de trabalhos e/ou relatórios nos eventos de Iniciação 

científica; 

n) Os trabalhos publicados em decorrência das atividades apoiadas pelo CNPq ou 

UFOPA deverão, necessariamente, fazer referência ao apoio recebido, com as 

seguintes expressões, no idioma do trabalho:   

a. se publicado individualmente: “O presente trabalho foi realizado com apoio 

do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

– Brasil” ou “O presente trabalho foi realizado com apoio da UFOPA”. 

b. se publicado em coautorias: “Bolsista (PIBIC ou PIBITI) do CNPq – Brasil” 

ou Bolsista (PIBIC ou PIBITI) da UFOPA – Brasil” . 

. 
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ANEXO III – COMPROMISSO DO BOLSISTA 

 

a) Estar matriculado em curso regular de graduação da Universidade Federal do Oeste 

do Pará e cursando a primeira graduação durante toda vigência da bolsa (O aluno 

poderá receber a bolsa nos casos em que o diploma de 1º graduação corresponder ao 

curso de bacharelado interdisciplinar oferecido pela UFOPA); 

b) Caso seja discente do primeiro semestre, estar regularmente matriculado em todas as 

disciplinas do 1° semestre conforme PPC do curso; 

c) Caso concluinte, garantir a execução do plano, bem como apresentação dos 

resultados do projeto no seminário de iniciação científica ou, em casos excecionais e 

devidamente justificados, apresentar em banca designada, sob pena de devolução das 

bolsas recebidas caso não cumpra com os itens expostos; 

d) Possuir curriculum atualizado na Plataforma Lattes; 

e) Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa com carga horária 

de 20 horas semanais para desenvolver as atividades do projeto; 

f) Não possuir, no período de vigência da bolsa, vínculo empregatício; 

g) Não acumular o recebimento da bolsa referente no corrente Edital com bolsas de 

outros Programas da UFOPA ou de agências nacionais, estrangeiras ou 

internacionais de fomento ao ensino e à pesquisa ou congêneres. Exceto quando tratar 

de bolsas com objetivos assistenciais, de manutenção ou permanência ou ainda 

outros programas de mobilidade da Universidade; 

h) Ser selecionado e indicado pelo orientador e atender aos critérios indicados para 

acessar a cota de bolsa para a qual foi selecionado (ver item 10) 

i) Executar o plano de trabalho definido pelo orientador e ser avaliado sobre seu 

desempenho a qualquer tempo quando solicitado; 

j) Apresentar relatório parcial ao término do 5º mês de vigência da bolsa, relatório final 

até 30 dias após o término da vigência executada da bolsa, conforme Chamadas 

Aditivas a serem divulgadas em adendo a este edital, bem como, de pesquisa e 

resumo, nas data  estabelecida pela PROPPIT, observadas as orientações do Item 

8.4.. Esta cláusula discentes que venham a ser desvinculados do Programa em 

período anterior à vigência completa da bolsa; 

k) Apresentar o resultado da pesquisa no Seminário de Iniciação Científica da UFOPA; 

l) Fazer referência à sua condição de bolsista do programa nas publicações e trabalhos 
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apresentados, deixando clara a fonte financiadora (CNPq ou UFOPA), conforme 

orientações do item 8.2; 

m) No caso de desistência da bolsa ou impedimento para a execução do plano de 

trabalho, apresentar ao orientador e, posteriormente, à Diretoria de Pesquisa, 

justificativa escrita e relatório circunstanciado das atividades realizadas; 

n) Entregar semestralmente o boletim de frequência, seguindo modelo da PROPPIT, 

com assinatura do orientador. Bolsistas que não entregarem a ficha de frequência no 

prazo estipulado terão a bolsa suspensa; 

o) Caso o orientador esteja impedido de assinar a folha de frequência o mesmo deverá 

encaminhar justificativa para o e-mail da Diretoria de Pesquisa 

(pesquisa.ufopa@gmail.com); 

p) Devolver à UFOPA ou CNPq em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso algum item deste edital seja desrespeitado; 

q) Informar à Coordenação do PIBIC da UFOPA seu ingresso em Programa de Pós-

Graduação em instituição do Brasil ou Exterior; 

r) É vedado ao discente interromper a bolsa vigente para se inscrever em edital da 

UFOPA em bolsa com outra vigência, ficando o discente impedido de concorrer 

novamente em bolsas deste programa por 2 semestres subsequentes em caso de 

descumprimento; 

s) O bolsista deverá informar imediatamente a Diretoria de Pesquisa por email 

(pesquisa.ufopa@gmail.com) as seguintes situações para providências cabíveis: 

I. O acúmulo de bolsa ou auxílio de qualquer natureza;  

II. Problemas de saúde que impeçam a continuidade das atividades da bolsa; 

III. Afastamento para realização de mobilidade acadêmica externa; 

IV. Perda de vínculo com a instituição; 

V. Mudança de curso, exceto progressão do bacharelado interdisciplinar para 

o bacharelado profissional. 

t) Qualquer outra situação que impeça a realização das atividades da bolsa  

I. A exclusão do estudante bolsista/voluntário dar-se-á:  

II. Na aquisição de vínculo empregatício;  

III. Quando da conclusão de curso de graduação;  

IV. Se perder o vínculo com a graduação da UFOPA, incluindo mudança de 

curso;  
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V. Por abandono ou desistência própria;  

VI. Por solicitação do docente, mediante justificativa formal, conforme 

descrito no item 8; 

VII. Pelo trancamento de matrícula no curso na UFOPA;  

VIII. Licença maternidade. 

u) Caso haja desistência ou afastamento de algum discente, o docente pode encaminhar 

um novo bolsista seguindo a ordem de classificação do processo seletivo realizado 

anteriormente ou realizar novo processo seletivo seguindo as normativas do presente 

edital caso não haja cadastro de reserva. 
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ANEXO IV -AUTODECLARAÇÃO  
PRETOS E PARDOS: 

 
Eu_____________________________________________________________________________, CPF 
número  _______________________________, DECLARO, sob as penas da Lei e para fins de implementação 
de bolsa no no Edital de seleção de cotas de bolsas da PROPPIT, que sou (  )preto  (  ) pardo DECLARO 
ainda, estar ciente de que a falsidade das declarações por mim firmadas no presente documento poderá ensejar 
sanções civis, criminais e administrativas, além do cancelamento da concessão da bolsa e ressarcimento dos 
valores recebidos indevidamente. Por ser verdade, firmo e dato a presente declaração.  
 

__________________________________________________________________ 
Local e data (Informar a Cidade, a UF e o dia, mês e ano da emissão)  

 
____________________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
 

INDÍGENA: 
 
 

Eu______________________________________________, CPF número _______________ , DECLARO, 
sob as penas da Lei e para fins de implementação de bolsa no Edital de seleção de cotas de bolsas da PROPPITt, 
que sou indígena pertencente ao povo indígena ____________________________, comunidade indígena 
_________________________, localizada no município ______________, UF____  __. DECLARO ainda, 
estar ciente de que a falsidade das declarações por mim firmadas no presente documento poderá ensejar sanções 
civis, criminais e administrativas, além do cancelamento da concessão da bolsa e ressarcimento dos valores 
recebidos indevidamente. Por ser verdade, firmo e dato a presente declaração. 
 

__________________________________________________________________ 
Local e data (Informar a Cidade, a UF e o dia, mês e ano da emissão)  

 
____________________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
 
QUILOMBOLA: 
 
Eu____________________________________________________, CPF número ________________ , 
DECLARO, sob as penas da Lei e para fins de implementação de bolsa no Edital de seleção de cotas de bolsas 
da PROPPIT, que  sou quilombola pertencente ao quilombo ______________________________, localizado 
no município ____________________________, UF____________. DECLARO ainda, estar ciente de que a 
falsidade das declarações por mim firmadas no presente documento poderá ensejar sanções civis, criminais e 
administrativas, além do cancelamento da concessão da bolsa e ressarcimento dos valores recebidos 
indevidamente. Por ser verdade, firmo e dato a presente declaração. 
 

__________________________________________________________________ 
Local e data (Informar a Cidade, a UF e o dia, mês e ano da emissão)  

 
____________________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
 
 
 

ANEXO V – TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA  
(a ser apresentado mediante classificação) 

 
Eu, XXXXXXX, estudante do curso XXXXXXXX, do Instituto ou Campus XXXXXXXXXX, na 
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Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA (NOME DE OUTRA IES, SE APLICÁVEL), portador do 
RG nº XXXXXX e CPF nº XXXXXX, fui selecionado (a) como BOLSISTA do subprograma: (    ) Pibic, (    
) Pibic AF, (    ) Pibic AF Indígena, (    ) Pibic Quilombola, (    ) PibicI (   ), fomentado pelo(a) (    ) UFOPA 
/ (    ) CNPQ para o desenvolvimento do Plano de trabalho XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, orientado pelo(a) 
Professor(a) XXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas: 
I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Universidade Federal do Oeste do Pará – 

Ufopa durante toda a execução do Plano de trabalho; 
II. Não possuir, no período de vigência da bolsa, vínculo empregatício ou bolsa de fomento 

proveniente de órgãos públicos ou estágio remunerado interno e/ou externo, exceto bolsa do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil e Bolsa Permanência/MEC, geridas pela Pró-Reitoria de Gestão 
Estudantil, respeitando o teto e os critérios para acumulação de auxílios definido pela Portaria nº 186 
GR/UFOPA, de 25 de abril de 2019, bem como demais exigências do Decreto 7.234, de 19 de julho 
de 2010. 

III. Não ter concluído outro curso de graduação, exceto os bacharelados interdisciplinares da UFOPA, 
desde que tenha prosseguido o percurso acadêmico (não aplicável para bolsistas CNPq); 

IV. Executar adequadamente as atividades previstas do plano individual de trabalho; 
V. Apresentar relatórios parcial e final, assinados pelo orientador e contendo as atividades 

desenvolvidas, conforme modelo e prazos estabelecidos pela Pró-Reitoria responsável, ou a qualquer 
tempo, conforme solicitado; 

VI. Cumprir 20 (vinte) horas semanais na execução do plano de trabalho; 
VII. Ser assíduo, pontual e agir de forma respeitosa e ética nas atividades do plano de trabalho e nos 

procedimentos administrativos; 
VIII. Participar da Jornada Acadêmica ou de outros eventos promovidos para fins de apresentação dos 

resultados alcançados na execução do seu plano de trabalho; 
IX. Fazer referência à condição de bolsista nas publicações e trabalhos apresentados; 
X. No caso de desistência da bolsa, apresentar ao orientador e à Pró-Reitoria responsável o termo de 

desistência por requerimento pessoal e relatório das atividades realizadas; 
XI. Devolver à UFOPA as bolsas recebidas indevidamente, por emissão de Guia de Recolhimento da 

União (GRU), caso algum requisitos seja desrespeitado; 
XII. Entregar ao docente orientador até o 5º dia útil do mês subsequente às atividades registradas a folha 

de frequência mensal, para devida assinatura do docente e arquivo. Posteriormente, entregar à 
PROPPIT, o boletim semestral de frequência, conforme vigência do projeto. 

XIII. Para casos de penalidades, além dos impedimentos, cancelamentos e suspensão previstos no edital, os 
bolsistas devem observar a Seção de Regime Disciplinar para o Corpo Discente previsto na Resolução 
nº 177/17-Consepe/Ufopa e Resolução nº 55/2014/Ufopa. 

XIV. Nos casos de impedimentos e penalidades, referentes ao docente orientador, deve-se observar os 
preceitos dispostos na Lei. 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis 
da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 

 
Declaro, sob as penas da lei (crime de falsidade ideológica), a inteira responsabilidade pelas informações 
contidas neste instrumento. 
 
O presente TERMO DE COMPROMISSO tem vigência no período de__/__/__a __/__/__. 
 

Santarém, _____ de _____________ de ____. 
________________________________________ 

Bolsista 
_________________________________________ 

Orientador(a) do Plano de trabalho  
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ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO DO VOLUNTÁRIO 

 
 

Eu, XXXXXXX, estudante do curso XXXXXXXX, do Instituto ou Campus XXXXXXXXXX, na 
Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa (NOME DE OUTRA IES, SE APLICÁVEL), portador do RG 
nº XXXXXX e CPF nº XXXXXX, fui selecionado (a) como VOLUNTÁRIO PIVIC para o desenvolvimento 
do Plano de trabalho XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, orientado pelo(a) Professor(a) 
XXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas: 
I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Universidade Federal do Oeste do Pará – 

Ufopa ou curso de graduação em Instituição de Ensino Superior durante toda a execução do Plano de 
trabalho; 

II. Executar adequadamente as atividades previstas do plano individual de trabalho; 
III. Apresentar relatório final, assinado pelo orientador, contendo as atividades desenvolvidas, conforme 

modelo e prazos estabelecidos pela Pró-Reitoria responsável, ou a qualquer tempo, conforme 
solicitado; 

IV. Cumprir ____ horas semanais na execução do plano de trabalho; 
V. Ser assíduo, pontual e agir de forma respeitosa e ética nas atividades do plano de trabalho e nos 

procedimentos administrativos; 
VI. Participar da Jornada Acadêmica ou de outros eventos promovidos para fins de apresentação dos 

resultados alcançados na execução do seu plano de trabalho; 
VII. No caso de desistência do vínculo de voluntário, apresentar ao orientador e à Pró-Reitoria responsável 

o termo de desistência por requerimento pessoal e relatório das atividades realizadas; 
VIII. Para casos de penalidades, além dos impedimentos, cancelamentos e suspensão previstos no edital, os 

voluntários devem observar a Seção de Regime Disciplinar para o Corpo Discente previsto na 
Resolução nº 177/17-Consepe/Ufopa e Resolução nº 55/2014/Ufopa. 

IX. Nos casos de impedimentos e penalidades, referentes ao docente orientador, deve-se observar os 
preceitos dispostos na Lei. 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis 
da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 

 
Declaro, sob as penas da lei (crime de falsidade ideológica), a inteira responsabilidade pelas informações 
contidas neste instrumento. 
 
O presente TERMO DE COMPROMISSO tem vigência no período de__/__/__a __/__/__. 
 

Santarém, _____ de _____________ de ____. 
________________________________________ 

Voluntário 
_________________________________________ 

Orientador(a) do Plano de trabalho 
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ANEXO VII - Formulário de Impugnação 
 

 
Nome  
Siape  
Unidade Acadêmica  

Justificativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parecer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultado  

 
 

Data 
 

Assinatura 
 
 

Enviar para diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br conforme cronograma do Edital. 
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ANEXO VIII - Formulário de Recurso 
 

Nome  
Siape  
Unidade Acadêmica  

Justificativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parecer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultado  

 
 

Data 
 

Assinatura 
 
 

Enviar para diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br conforme cronograma do Edital. 
 

 

 

 


