
 
Centro Universitário  Tiradentes – UNIT 

Autorizada pela Portaria Ministerial n° 795 de 11/09/2014 

 

Edital de Seleção de Programa de Bolsas de Iniciação Científica do Centro 

Universitário Tiradentes - PROBIC No. 01/2015 

O Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL, através da sua Coordenação de 

Pesquisa, no âmbito do seu Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PROBIC, 

torna público e convoca os interessados a apresentarem propostas para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, de acordo com o que estabelece o presente 

Edital. 

1. DO OBJETIVO:  

 

O objetivo geral do Edital PROBIC 2015 é implementar, fortalecer e ampliar as 

atividades de pesquisa científica e tecnológica da Centro Universitário Tiradentes-

UNIT/AL, incentivando novos talentos em todas as áreas do conhecimento. É voltado 

para o aluno de graduação, servindo de incentivo à formação, privilegiando a 

participação ativa em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e 

orientação adequada, com vistas à continuidade de sua formação, de modo particular na 

pós-graduação. 

 

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS:  
 

O Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PROBIC – do Centro 

Universitário Tiradentes concede 20 (VINTE) bolsas de Iniciação Científica aos alunos 

de graduação, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês, durante um período de 

12 (doze) meses. O pagamento será concedido em forma de desconto nas mensalidades 

nos cursos de graduação. No caso de aluno bolsista do tipo FIES/PROUNI, este 

receberá em espécie, o referido valor. Não serão aportados recursos financeiros para 

custeio do projeto. 

Os projetos aprovados em mérito que não puderem ser contemplados com bolsas 

poderão ser enquadrados no Programa Voluntário de Iniciação Científica do Centro 

Universitário Tiradentes (PROVIC- UNIT), sem concessão de bolsa. Será necessária 

solicitação do orientador e assinatura do termo de compromisso voluntário, seguindo as 

mesmas normas e obrigatoriedades dos projetos com bolsa. 



 
 

 

 

3. DOS PRAZOS: 

Evento Período 

Lançamento do Edital 26 de novembro de 2014 

Data Final de Recepção de Propostas Até 15 de dezembro de 2014 

Divulgação da Classificação e Resultado 

Final 

26 de janeiro de 2015 

Termo de compromisso dos alunos e 

homologação 

30 de janeiro de 2015 

Vigência da Bolsa 02 de fevereiro/2015 a 29 de janeiro 2016 

 

4. DOS PARTICIPANTES E DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

Orientadores elegíveis  

 

Somente poderá ser orientador o pesquisador que atenda ao seguinte requisito:  

 

a) Ser pesquisador da UNIT/AL, doutor ou mestre com diploma expedido ou revalidado 

por programa de Pós-Graduação, reconhecido pela CAPES. 

Alunos elegíveis  

Somente poderá ser beneficiário do PROBIC o aluno que atenda aos seguintes 

requisitos:  

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação do UNIT/AL durante todo o 

período de vigência do projeto;  

b) Ser selecionado e indicado pelo orientador;  

c) Não ter pendências financeiras, jurídicas e documentais com a Faculdade;  

f) Possuir um coeficiente escolar no mínimo igual ou superior a 6,0; 

g) Estiver estudando na graduação entre o terceiro e o penúltimo períodos de seu curso. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:  
 

• O projeto de pesquisa é de responsabilidade do orientador e deve ser apresentado 

dentro do formulário PROBIC, disponível no portal do UNIT/AL;  

• No caso de pesquisa bibliográfica, não será necessário o encaminhamento do projeto 

de pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa da instituição;  



 
• No caso de pesquisa que envolva seres humanos (coletiva, de forma direta ou indireta, 

em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais) e/ou 

animais de experimentação, o projeto deve conter uma seção onde se explicite como 

estão sendo contemplados seus aspectos éticos, devendo ser anexado o protocolo de 

submissão ou o parecer do  Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. 

 

6. DO ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO:  

As propostas deverão ser encaminhadas à Coordenação de Pesquisa, onde devem 

ser apresentados os seguintes documentos, sob pena de desclassificação do projeto: 

Em meio magnético (CDR ou DVD) e impresso:  

• Formulário PROBIC , preenchido e assinado por toda a equipe (formato: word.doc.); 

• Currículo Lattes, dos professores e dos alunos que compõem a equipe do projeto 

(formatos: pdf, JPEG ou Word doc.); 

• Cópia de Identidade e CPF, além de Histórico Escolar do(s) aluno(s) (formatos: pdf ou 

JPEG); 

• Declaração de quitação financeira e nada consta de pendências junto à instituição em 

termos jurídicos, de documentação (junto ao Departamento de Assuntos Acadêmicos – 

DAA) e da biblioteca (formatos: pdf ou JPEG).  

• Protocolo de submissão ou Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, quando for o caso 

(formatos: pdf ou JPEG);  

7. DA ANÁLISE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO CIENTÍFICO E 

INSTITUCIONAL DAS PROPOSTAS:  

A análise e o julgamento das propostas serão feitos em quatro etapas:  

Etapa I: Enquadramento pela Coordenação de pesquisa.  

Etapa II: Análise dos projetos por consultores ad hoc.  

Etapa III: Análise dos projetos pelo Comitê Científico do UNIT/AL;  

Etapa IV: Classificação sem explicitação de pontuação geral e divulgação do resultado 

no site http://al.unit.br e por lista nos murais do UNIT/AL. 

Critérios de Avaliação das Propostas:  

• Viabilidade de execução (técnico-científica e econômica);  

• Adequação dos objetivos, fundamentação teórica e metodologia;  



 
• Impacto dos resultados/metas pretendidos para UNIT/AL, para o desenvolvimento 

regional e de comunidades locais;  

• Aspectos éticos;  

• Avaliação do currículo Lattes do professor. 

 

** PROJETOS FORA DO FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO OU COM 

DOCUMENTAÇÃO PENDENTE SERÃO AUTOMATICAMENTE EXCLUÍDOS DA 

SELEÇÃO. 

 

Critérios de Desempate:  

• Primeiro critério: projeto com maior pontuação no item objetivo;  

• Segundo critério: projeto que tiver maior pontuação no item viabilidade;  

• Terceiro critério: projeto com maior pontuação no item impacto;  

• Quarto critério: melhor classificação do Currículo Lattes do professor. 

 

8. HOMOLOGAÇÃO DAS BOLSAS 

• A bolsa será homologada somente após a assinatura do Termo de Compromisso pelos 

responsáveis, professor pesquisador e aluno bolsista do PROBIC. 

•Os projetos que não estiverem com o parecer do Comitê de Ética, só serão   

homologados após o envio à Coordenação de Pesquisa deste parecer. Após a divulgação 

do resultado do edital, o que não tiver ainda o parecer do comitê de ética terá 60 

(sessenta) dias para providenciar o mesmo, caso não apresente este no prazo 

determinado, o projeto não será homologado e o mesmo será desclassificado. A vaga 

será preenchida pelo projeto subsequente, conforme classificação. 

 

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

Os resultados, sem explicitação de pontuação geral, serão divulgados no site do 

Centro Universitário Tiradentes (http://al.unit.br), por meio de comunicação eletrônica 

(e-mail fornecido nos projetos) aos coordenadores dos projetos, e por lista e murais da 

instituição.  

 

 

 



 
10. DA DURAÇÃO DOS PROJETOS:  

Os projetos terão a duração de 12 meses, a partir da data de implementação da 

bolsa, estipulada no item 3, e observando-se as condições de elegibilidade do item 4 

deste edital. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

Revogação ou anulação do edital:  

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser prorrogado, revogado ou 

anulado, no todo ou em parte, por decisão da Coordenação de Pesquisa, sem que isso 

implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

Cláusula de reserva:  

A Coordenação de Pesquisa do UNIT/AL reserva-se o direito de resolver os 

casos omissos e as situações não previstas no presente edital, respeitando a hierarquia 

institucional. Das decisões do Comitê local e dos consultores ad hoc, não caberão 

recursos. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 

Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital podem 

ser obtidos na Coordenação de pesquisa, fone (82) 3311-3145 ou email 

pesquisa@fits.edu.br, de 2ª das 18 às 20 horas 2ª, 3ª,4ª e 6ª das 08 às 12 horas. As 

inscrições serão recebidas neste mesmo setor nos horários acima indicados. Este edital, 

bem como o formulário, poderá ser obtido fazendo-se o download no portal: 

http://al.unit.br. 

 

Maceió, 26 de novembro de 2014. 

 

 

  _________________________________________________ 

Walker Nunes Chagas 

Coordenador Acadêmico 

Centro Universitário Tiradentes-UNIT 

 

_______________________________________________ 

Dario Arcanjo de Santana 

Reitor 

Centro Universitário Tiradentes- UNIT 

http://al.unit.br/

