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I. OBJETIVO 
 

  Despertar a vocação científica mediante a participação de alunos de graduação e de pós-
graduação em atividades de pesquisa orientadas por docentes qualificados, contribuindo para a 
formação acadêmica e profissional do aluno.  

O programa propicia o fortalecimento e a consolidação das linhas de pesquisa da 
instituição. O programa concede aos alunos bolsas de iniciação científica, anualmente, sob a 
forma de quotas definidas pela Direção Geral, em face do orçamento estabelecido pela 
instituição.  

 
II. NORMAS PARA SOLICITAÇÃO 

 
  Os futuros bolsistas do PIC serão selecionados pela Coordenadoria de Pesquisa e 
Tecnologia dentre os estudantes que tenham submetido projetos seguindo o procedimento de 
submissão do PIC ou que queiram acompanhar uma pesquisa levada à cabo pelos professores. 
Será de responsabilidade do professor a indicação do bolsista, que deverá estar regularmente 
matriculado em curso de graduação ou de pós-graduação. O professor orientador deverá 
pertencer ao quadro docente da instituição e ser portador, no mínimo, do título de Mestre. Cada 
projeto terá apenas um professor orientador.  

 
III. PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO 
 
a) Os alunos exercerão suas atividades sem qualquer vínculo empregatício 

institucional, mediante bolsa de estudo de até 75% (setenta e cinco por cento) da mensalidade 
durante o período aprovado de Iniciação Científica. 

b) Para os cursos de graduação ofertados de forma gratuita, não haverá bolsa de 
estudo, mas poderá haver ajuda financeira para o desenvolvimento de atividades. 

 
IV. PERÍODO PARA SOLICITAÇÃO 
 
Para formalizar a sua participação no Projeto de Iniciação Científica, os alunos deverão 

inscrever-se no Programa PIC até os primeiros dez dias março e de setembro, com inscrição 
junto à secretaria acadêmica. 

 
V. COMPROMISSOS DO ALUNO 

 
  Além de desenvolver as atividades inerentes ao projeto de pesquisa ao qual está 
vinculado, o bolsista deverá:  



                                                 
 

  
                                              

 

a) Apresentar relatório de suas atividades de acordo com o calendário da Faculdade; 
b) Estar regularmente matriculado e apresentar bom desempenho acadêmico; 
c) Apresentar os resultados de seu trabalho de pesquisa. 
 

VI. COMPROMISSOS DO ORIENTADOR 
 
a) Orientar o aluno durante o desenvolvimento do projeto, proporcionando-lhe acesso 

a métodos e processos científicos;  
b) Acompanhar a elaboração de relatórios;  
c) Estimular a apresentação do trabalho em congressos e seminários. 
 
VII. PROCESSO DE SELEÇÃO 
   
Após análise inicial pelo líder da linha de pesquisa, o julgamento do projeto será feito 

pelo Coordenadoria de Pesquisa e Tecnologia, Iniciação Científica e de TCC da Faculdade 
segundo os critérios:  

a) Desempenho acadêmico do aluno baseado no seu histórico escolar fornecido pela 
Secretaria Acadêmica nos sistemas de Informática; 

b) Avaliação do Currículo Lattes do orientador - acessado pela Secretaria Acadêmica na 
Plataforma Lattes; 

c) Mérito científico do projeto; 
d) Vinculação a linha de pesquisa institucional; 
e) Viabilidade técnica e econômica; 
f) Adequação do orçamento solicitado às atividades propostas, submetido à aprovação 

pela Diretora Geral.  
 

VIII. ACOMPANHAMENTO 
 

  a) O bolsista deverá encontrar-se semanalmente com o orientador para orientação do 
processo de pesquisa. 

b) o professor orientador deverá registar os encontros, sinalizando a orientação 
realizada. 

c) O bolsista deverá dispender ao menos seis horas semanais à pesquisa. 
d) O acompanhamento dos projetos de Iniciação Científica pelo Coordenador de Curso e 

pela Coordenadoria de Pesquisa e Tecnologia deverá ser feito por meio da avaliação de 
relatórios (formulário próprio encaminhado), que serão apreciados pelo orientador, e pela 
Coordenadoria de Pesquisa e Tecnologia. 



                                                 
 

  
                                              

 

e) Um relatório substantivo e conclusivo das atividades de pesquisa deverá ser enviado 
ao final do período de vigência da bolsa à Diretoria Geral, via Coordenador de Curso.  

 
IX. DURAÇÃO 

 
               A duração da bolsa do aluno será de 6 a 12 meses, podendo ser renovada, por mais seis 
meses, até duas vezes.  

 
X. RENOVAÇÕES 

 
  Para que uma bolsa seja renovada, o bolsista deverá enviar à Direção Geral um relatório 
de suas atividades desenvolvidas no período atual, contendo, pelo menos: Introdução, 
Objetivos, Procedimento Experimental (ou equivalente), Resultados, Conclusões e parecer de 
seu orientador. Ao final do relatório, deverá ser incluído o pedido de renovação, contendo uma 
justificativa e um planejamento de atividades para o próximo período, acompanhado de um 
cronograma.  

 
XI. RECURSOS ALOCADOS 
 

  O valor total de recursos para o atendimento a esse programa será estabelecido, 
anualmente, pela Direção Geral da Faculdade, com os seguintes dados: 

 
a) Itens Financiáveis:  
 Despesas com material permanente (equipamentos e material bibliográfico) 
 Material de consumo 
 Outros - a discriminar.  
 

b) Liberação dos recursos:  
Os recursos serão liberados a partir da solicitação dos orientadores e pela 

Coordenadoria de Pesquisa e Tecnologia e dependerão de aprovação da Direção Geral da 
Faculdade. 

 
Cambuquira/MG, 2021. 

 
 
 

 

 


