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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica  
PIBIC/CNPq/IBMEC-RJ 

Edital de seleção 2017/2018 
 
 

A Faculdade Ibmec-RJ - por meio da Coordenação do PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC – e em 
conformidade com a Resolução Normativa Nº 017/2006 do CNPq, abre 
inscrições aos interessados para solicitação de bolsas de iniciação científica - 
novas e renovações. 

Caso o professor e o aluno desejem dar continuidade ao projeto de 
pesquisa, devem submeter nova inscrição como projeto novo. Por isso, a 
inscrição é obrigatória também para projetos atualmente financiados pelo PIBIC 
e que desejem manter a bolsa. 

As bolsas serão disponibilizadas com recursos financeiros do 
PIBIC/CNPq e terão duração de 12 (doze meses), com vigência de 1º de agosto 
de 2017 a 31 de julho de 2018. O valor da bolsa de iniciação científica para o 
estudante de graduação consta da Tabela de Valores de Bolsas no País 
disponível em http://www.cnpq.br/pibic. Uma descrição completa de todas as 
características do programa está disponível na página do CNPq 
(http://www.cnpq.br). 
 
1 - OBJETIVOS DO PROGRAMA 

O PIBIC tem por objetivos principais: 
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; 
c) qualificar alunos para os programas de pós-graduação; 
d) em relação aos professores orientadores, estimular pesquisadores produtivos 
a envolverem estudantes de graduação nas atividades científica, tecnológica, 
profissional e artístico-cultural; 
e) em relação aos alunos, proporcionar aos bolsistas, orientados por 
pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, 
bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da 
criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os 
problemas de pesquisa. 
 
2 - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 
2.1 – Orientador 
a) o professor orientador deve possuir título de doutor e ser do quadro 
permanente do Ibmec-RJ; 
b) possuir produção científica e/ou tecnológica divulgada em revistas 
especializadas, em anais de congressos, em exposições, seminários ou em 
encontros da comunidade acadêmica da respectiva área de formação; 
c) ter o currículo Lattes atualizado. 

http://www.cnpq.br/pibic
http://www.cnpq.br/
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d) não apresentar pendência na prestação de contas (relatório parcial e final, 
presença na Jornada Ibmec de Iniciação Científica) de editais anteriores do 
PIBIC; 
e) no ato da inscrição, caso o professor seja líder de grupo de pesquisa 
cadastrado no CNPq, este deve estar atualizado. 
 
Observação: Não há limite máximo para o número de projetos submetidos por 
professor. Porém, um professor poderá orientar até dois projetos selecionados e 
classificados. 
 
2.2 – Bolsista 
a) estar regularmente matriculado em curso de graduação do Ibmec-RJ no 
período de vigência da bolsa; 
b) ter cursado pelo menos dois semestres quando do início da vigência da bolsa;  
c) apresentar coeficiente de rendimento (CR) 7,0 ou superior, comprovado em 
histórico escolar atualizado; 
d) não afastar-se da instituição em que desenvolve seu projeto de pesquisa, 
exceto para a realização de pesquisa de campo, participação em evento 
científico ou estágio de pesquisa, por período limitado e com autorização 
expressa da coordenação do PIBIC na instituição, após solicitação 
fundamentada e endossada pelo orientador; 
e) não ter vínculo empregatício ou estágio não obrigatório1 e dedicar-se 
integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 
f) ser selecionado e indicado pelo professor; 
g) apresentar a proposta do projeto de pesquisa que contemple o cronograma 
de atividades; 
h) estar recebendo apenas essa modalidade de bolsa, por ser vedada a 
acumulação dessa forma de incentivo com a de outros programas do CNPq, de 
outra agência ou da própria instituição2; 
i) possuir currículo Lattes atualizado; 
j) não apresentar pendência referente às obrigações de editais anteriores do 
PIBIC. 
 
3 – Compromissos 
 
3.1 – Do Orientador 
a) cabe ao orientador escolher e indicar, para bolsista, o aluno com perfil e 
desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas observando 
princípios éticos e conflito de interesse; 

                                                 
1  Por estágio não obrigatório entende-se a realização de estágio não previsto no currículo 
pleno da graduação. A bolsa poderá ser concedida ao aluno que faça estágio não obrigatório, 
desde que haja declaração do orientador da pesquisa, de que a realização do estágio não afetará 
sua dedicação às atividades acadêmicas e de pesquisa. Essa regra também vale ao bolsista que 
venha obter estágio não obrigatório durante a vigência da bolsa. 
2

  Alunos Prouni e FIES podem participar do processo de seleção por estes programas 

não serem considerados como bolsas de estudo. 
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b) cabe a esse professor orientar e acompanhar o trabalho do aluno durante a 
vigência da bolsa, por meio de encontros, produção de relatórios de pesquisa e 
participação na Jornada Ibmec de IC;  
c) o pesquisador deverá incluir o nome do bolsista nas publicações e nos 
trabalhos apresentados em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a 
participação efetiva do bolsista; 
d) o orientador poderá, com justificativa, solicitar a exclusão de um bolsista, 
podendo indicar novo aluno para a vaga, desde que satisfeitos os prazos 
operacionais adotados pela instituição; 
e) é vedado ao orientador repassar a outro a orientação de seu(s) bolsista(s). 
Em casos de impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à 
Coordenação de Iniciação Científica da Instituição; 
f) é vedada a divisão da mensalidade da bolsa entre dois ou mais alunos. 
 
3.2 – Do Bolsista 
a) dedicar-se às atividades de pesquisa por até 20 horas semanais; 
b) apresentar relatório parcial que contenha os resultados obtidos, de acordo 
com o desenvolvimento do projeto aprovado, após seis meses de vigência do 
período da bolsa; 
c) apresentar relatório final que apresente os resultados alcançados com a 
execução do projeto, após doze meses de bolsa. Preferencialmente, deverá ser 
apresentado sob a forma de um trabalho para publicação, de acordo com as 
normas da ABNT3; 
d) apresentar o resultado da pesquisa na Jornada Ibmec de Iniciação Científica, 
com a presença do orientador, no segundo semestre de 2018, quando deverá 
entregar resumo no formato solicitado pelo CNPq; 
e) nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de 
bolsista do CNPq; 
f) devolver ao CNPq, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 
indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos nesse Edital 
não sejam cumpridos. 
 
4 - PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 

Para concorrer às bolsas, as propostas deverão ser encaminhadas para 
o endereço eletrônico pibic@ibmec.edu.br 

As respectivas propostas serão aceitas a partir das 8hs do dia 2 de maio 
de 2017 e o recebimento delas encerra-se às 17hs do dia 23 de maio de 
2017.  

Não serão aceitas propostas incompletas, com falta de documentos ou 
fora do prazo estipulado neste Edital. 

Cabe ao orientador garantir a veracidade e a correção das informações 
contidas no formulário de inscrição (FI) e no projeto de pesquisa (PP). 
 

                                                 
3  Tanto o relatório parcial quanto o relatório final deverão incluir também, caso existentes, 
participações em eventos científicos e publicações com o orientador. Os relatórios devem ser 
entregues pelo bolsista, com assinatura e aprovação do orientador, à coordenação do PIBIC da 
instituição, dentro do prazo estipulado. 

mailto:pibic@ibmec.edu.br
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Etapas: 
i) Elaborar projeto de pesquisa, conforme o formato apresentado no 

Anexo I do presente Edital;  
ii) Preencher corretamente o formulário de inscrição, conforme o formato 

apresentado no Anexo II do presente Edital; 
iii) Enviar os dois arquivos anexados para o endereço eletrônico 

pibic@ibmec.edu.br; 
iv) O formulário de inscrição (FI) e o projeto de pesquisa (PP) deverão ser 

enviados, respectivamente, com os seguintes nomes: 
 
PIBIC17.FI.sigla do curso.Nome do aluno.doc 
PIBIC17.PP.sigla do curso.Nome do aluno.doc 
 

Atente para substituir, na identificação de cada um dos arquivos, o termo 
“sigla do curso”, por: 
ADM - Administração de Empresas; 
ECO - Economia;  
RI - Relações internacionais; 
DIR – Direito; 
CC – Ciências Contábeis; 
ENP – Engenharia de Produção; 
CSJ – Comunicação Social/Jornalismo; 
CSP – Comunicação Social/Propaganda e Marketing 
 
5 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

 Histórico Escolar atualizado do candidato (poderá ser impresso da 
Intranet, contanto que apresente o CR acumulado); 

 Fotocópia do CPF do orientador e do candidato à bolsa; 
 Fotocópia do RG do candidato e uma fotografia 3x4; 
 Currículo Lattes do orientador impresso; 
 Formulário de inscrição assinado pelo aluno e professor orientador; 
 Projeto de pesquisa assinado pelo aluno e professor orientador. 

 
Atenção: a documentação complementar deverá ser entregue, na secretaria da 
instituição (campus Centro e Barra), até às 17 horas do dia 23 de maio de 2017, 
impreterivelmente, em envelope lacrado. Após a submissão definitiva, a proposta 
não poderá sofrer quaisquer alterações. 
 
6 - ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

A análise das propostas será realizada por Comitê Institucional, formado 
por sete professores titulares e três professores suplentes do Ibmec-RJ. 
Posteriormente, cada proposta será avaliada por um Comitê Externo, constituído 
por pesquisadores doutores, preferencialmente com bolsa de produtividade em 
pesquisa. O objetivo desse Comitê é o de emitir parecer quanto ao mérito da 
proposta na fase de seleção, bem como analisar o desempenho dos bolsistas na 
etapa de avaliação. Prevalecerá na aprovação final a decisão do Comitê Externo. 

mailto:pibic@ibmec.edu.br
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Os critérios para seleção e classificação das propostas pelo Comitê 

Institucional e pelo Comitê Externo serão, a saber: o desempenho acadêmico do 
aluno; o mérito científico, a relevância e a viabilidade do projeto de pesquisa; e 
a produtividade acadêmico-científica do orientador, conforme descritos no Anexo 
III do presente Edital e de acordo com o número disponível de bolsas e sua 
respectiva distribuição entre os cursos de graduação do Ibmec-RJ definida pelo 
Comitê Institucional. No caso de pedido de renovação, o julgamento incluirá a 
apreciação do relatório final. 

 
Considerar-se-á o pedido de renovação de bolsa nos casos em que os 

Comitês interno e externo entenderem que o trabalho proposto é continuação do 
trabalho realizado anteriormente com bolsa do PIBIC. 
 

A composição atual do Comitê Institucional é a seguinte: 
 

• Altair dos Santos Ferreira Filho (titular)  
• Ana Beatriz Gomes de Mello Moraes (titular)  
• Carlos de Lamare Bastian Pinto (titular)  
• Daniel Brantes Ferreira (titular)  
• Fabiana Crispino Santos (titular)  
• José Luiz Niemeyer dos Santos Filho (titular) 
• Luiz de Magalhães Ozório (titular) 
• Eleonora Mesquita Ceia (suplente) 
• Luiz Flávio Autran (suplente) 
• Marcelo Ferreira Lourenço (suplente) 
 
7. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 
 

Os professores autores de projetos eventualmente recusados poderão 
apresentar recurso no prazo estipulado no cronograma descrito abaixo. A 
solicitação será por escrito – mediante formulário próprio obtido junto à 
Coordenação do PIBIC – a ser enviada para o e-mail pibic@ibmec.edu.br, com 
o assunto: RECURSO EDITAL PIBIC 2017/2018. O fórum de julgamento dos 
pedidos é o Comitê Institucional. 
 
8. OUTRAS CONSIDERAÇÕES 
 

Ao ser selecionado para ingresso no PIBIC, o aluno contemplado deverá 
preencher o Currículo Lattes como parte das prerrogativas inarredáveis à 
admissão ao programa. 

O presente Edital está disponível ao público na página eletrônica: 
https://www.ibmec.br/pibic-ibmecrj 

Dúvidas e situações não previstas neste Edital serão tratadas pela 
Coordenação do PIBIC e pelo Comitê Institucional de Iniciação Científica. 
 
  

mailto:pibic@ibmec.edu.br
https://www.ibmec.br/pibic-ibmecrj
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CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO E DE ATIVIDADES 
 

Inscrições e entrega da documentação 
complementar 
 

02/05/2017 a 23/05/2017 

Julgamento do Comitê Interno 
 

24/05/2017 a 07/06/2017 

Entrega de Relatório Final  
(somente para os alunos que 
concorrerão à renovação de bolsa) 
                 

02/05/2017 a 23/05/2017 

Julgamento do Comitê Externo                   
(bolsas novas e renovação) 
                

08/06/2017 a 05/07/2017 

Resultado Preliminar da Seleção 
(bolsas novas e renovação) 
 

12/07/2017 

Pedidos de Reconsideração 13/07/2017 a 14/07/2017 

Resultado Final da Seleção com a 
divulgação da distribuição das bolsas 

19/07/2017 

Início dos trabalhos de pesquisa 01/08/2017 

Entrega do relatório parcial Até 31/01/2018 

Entrega do relatório final Até 31/07/2018 

Apresentação na Jornada Ibmec de IC Em novembro de 2018 

 
 
 
Rio de Janeiro, 2 de maio de 2017. 
 
Prof.ª Dr.ª Eleonora Mesquita Ceia 
Coordenadora do Programa PIBIC/CNPq/Ibmec-RJ 
E-Mails: pibic@ibmec.edu.br; eceia@ibmec.edu.br 
  
  

mailto:pibic@ibmec.edu.br
mailto:eceia@ibmec.edu.br
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Anexo I – Formato do Projeto de Pesquisa 
 
 

 

 

 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 

PIBIC/CNPq/IBMEC-RJ 

 
 
 
 
 

Projeto de Pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
Aluno:  
Curso:  
Orientador responsável (seguido da maior titulação):  
 
 
 
 
 
Título do Projeto:  
 
 
 
 
 
Três palavras-chave:  
 
 
 
 
 
 
Resumo (máximo de 20 linhas) 
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1-Introdução 

 

Times New Roman ou Arial 12; Espaço 1,5; Margens de mínimo 2 cm 
 
 
 
 
 
2-Justificativa 

 
 
 

 
 
 
 
3-Revisão bibliográfica 

 
 
 
 
 
 
 
4-Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
5-Metodologia a ser utilizada 
 
 
 
 
 
 
 
6-Resultados esperados 
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7- Cronograma de atividades 
 
 

 2017     2018       

Atividades Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

             

             

             

             

             

             

             

 
 
Itens obrigatórios: relatório parcial (fevereiro) e relatório final (julho). 
 
 
 
 
 
8- Referências 
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Anexo II – Formato do Formulário de Inscrição 
 

 

 

 

 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 

PIBIC/CNPq/IBMEC-RJ 
Seleção 2017/2018 

 
 

Formulário de Inscrição do Candidato 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório 
 

 

1- Identificação do Candidato 

Nome:  CPF: 
 

Data de Nascimento: 
 

Nacionalidade: 

Identidade: 
 

Órgão Emissor: 

Data de Emissão: UF: 
 

Endereço: 
 

Número/complemento: 

Bairro: 
 

CEP: 

Cidade: UF: 
 

E-mail:  
 

Telefone: 

Curso: 
 

Data de ingresso no Curso: 
  

 

Período que está cursando: Coeficiente de rendimento 
acadêmico (CR): 
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2 – Dados do Projeto Proposto 

 

Renovação: ( ) Sim ( ) Não 

 

Título do Projeto: 
 

 

Palavras-chave: 
 
 

 
3- Dados do Orientador 
 

Nome do Orientador: 
 

Maior Titulação: 
 

CPF do Orientador: 
 

E-mail: 
 

Telefone: 
 

Endereço para acessar o Currículo Lattes: 
 
 

 
 
4- Termo de Compromisso 

 
Comprometo-me a cumprir todas as obrigações estabelecidas no Edital de 
seleção do PIBIC. Em caso de descumprimento, todo o valor recebido até o 
momento da desistência deverá ser devolvido à agência de fomento, conforme 
Resolução Normativa do CNPq 017/2006. 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do aluno 
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Anexo III – Critérios para julgamento das propostas 
 
 
 

A. DESEMPENHO DO ALUNO (ATÉ 20 PONTOS) 

 

ITEM PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO 

Histórico Escolar. 

Coeficiente de 

Rendimento (CR) 

CR X 2  

TOTAL Máximo: 20 pontos  

 

 

 

 

B. PROJETO DE PESQUISA (ATÉ 40 PONTOS) 

 

ITEM PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO 

Estrutura (Todos os itens 

do formato do Anexo I do 

Edital foram atendidos?) 

0 a 8 pontos  

Introdução e Justificativa 0 a 8 pontos  

Coerência entre os 

objetivos propostos e a 

metodologia 

0 a 8 pontos  

Viabilidade do plano de 

trabalho 

0 a 8 pontos  

Redação científica 

(linguagem acadêmica, 

formatação, citações 

bibliográficas e 

referências, conforme a 

ABNT) 

0 a 8 pontos  

TOTAL Máximo: 40 pontos  
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C. CURRÍCULO DO ORIENTADOR (ATÉ 40 PONTOS) 

Considerar apenas a produção, as orientações concluídas e a participação em 

eventos dos últimos cinco anos – 2012 a 2016 

 

 

 

C.1 PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

ITEM PONTUAÇÃO POR ITEM AVALIAÇÃO 

Artigo publicado em 

periódico 

03  

Livro 03  

Capítulo de livro 02  

Trabalho completo em 

Anais 

1,5  

Texto em jornal ou revista 01  

Patente 03  

Produção artística ou 

cultural 

02  

TOTAL Máximo: 25 pontos  

 

 

 

C.2 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

ITEM PONTUAÇÃO POR ITEM 

/ PONTUAÇÃO MÁXIMA 

AVALIAÇÃO 

Iniciação Científica 0,5 / 02  

Mestrado (orientação 

principal) 

1,0 / 02  

Mestrado (coorientação) 0,5 / 01  

Doutorado (orientação 

principal) 

1,5 / 03  

Mestrado (coorientação) 1,0 / 01  

Outros (Especialização, 

TCC...) 

0,25 / 01  

TOTAL Máximo: 10 pontos  
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C.3 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

ITEM PONTUAÇÃO POR 

ITEM / PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

AVALIAÇÃO 

Organização 0,5 / 01  

Palestrante/Mesa 

Redonda/Conferencista/Ministrante 

de Minicurso/Comunicação Oral 

0,5 / 03  

Ouvinte 0,2 / 01  

TOTAL Máximo: 05 pontos  

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTUAÇÃO FINAL = _____________________________________ 

                                    A+B+C (Máximo: 100 pontos) 

 

 


