
 

                                                        
 
 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROBIC – UNIT/AL 

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO – PROBITI – 
UNIT/AL 

PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROVIC – UNIT/AL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 
PIBIC/FAPEAL 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA Nº 01/2020 

  

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, com base nas disposições regimentais vem             
retificar o Edital Nº 01/2020 do EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE INICIAÇÃO             
CIENTÍFICA Nº 01/2020 para alterar os itens 4. DOS PRAZOS, 9. DA APRESENTAÇÃO DAS              
PROPOSTAS e 10. DA SUBMISSÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS          
(inscrições dos projetos) que passarão a ser regidos com as seguintes alterações em vermelho: 

 

No Item 4. DOS PRAZOS: 

EVENTO PERÍODO 

Lançamento do Edital 04 de agosto de 2020 

Submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa* - UNIT/AL (se 
necessário), em https://al.unit.br/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa 

Até às 23h59 de 10 de agosto 
de 2020 para os projetos que 
pretendem ser avaliados no 

mês de agosto de 2020. 
Até 23h59 de 02 de setembro 
de 2020 para os projetos que 
pretendem ser avaliados no 
mês de setembro de 2020. 

1ª OFICINA de capacitação do CEP para acompanhamento de projetos 
submetidos ao CEP até dia 10 de agosto de 2020. 

(https://al.unit.br/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa) 
Entre 01 e 09 de setembro de 

2020 

Recepção de projeto pelo Sistema de Administração de Recursos 
Acadêmicos (SARA), endereço eletrônico: saraic.net 

Entre 04 de agosto e até às 
23h59 de 03 de setembro de 

2020 

Divulgação da classificação A partir de 23 de setembro de 
2020 

Pedido de reconsideração Até 48h após a divulgação da 
classificação 

https://al.unit.br/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa
https://al.unit.br/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa


 

                                                        
 
 

Resultado final do julgamento Até o dia 29 de setembro de 
2020 

Envio do formulário de inclusão de discentes bolsistas e voluntários, 
conforme orientações disponibilizadas no Sistema de Administração de 

Recursos Acadêmicos (SARA), endereço eletrônico: saraic.net 
Até às 18h do dia 1º de outubro 

de 2020 

2ª OFICINA de capacitação do CEP para acompanhamento de projetos 
submetidos ao CEP até dia 10 de agosto de 2020. 

(https://al.unit.br/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa) 
Entre 1º e 10 de outubro de 

2020 

Prazo para entrega do Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da 
UNIT/AL (parecer definitivo de aprovação ou status da avaliação). O 

parecer deverá ser enviado por e-mail, com o assunto “parecer do CEP 
projeto /código”. O código será aquele gerado pelo SARA no ato da 

submissão. No corpo do e-mail devem constar as informações do 
projeto: título, código, orientador(a)/aluno(a) de IC, para 

pesquisa@al.unit.br)  

Até 02 outubro de 2020 
 
 
 

Envio do Termo de Outorga através de link a ser disponibilizado aos 
proponentes dos projetos aprovados ao e-mail cadastrado 

Entre 02 e 05 de outubro de 
2020 

Plantão do CEP para revisões e fechamento de avaliação dos projetos 
submetidos ao Comitê de Ética: 

https://al.unit.br/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa 

Verificar dias e horários de 
Plantão disponíveis entre 11 de 
setembro e 11 de novembro de 

2020 

Vigência da Bolsa Entre 05 de outubro de 2020 e 
30 de julho de 2021 

Prazo Final para entrega do Parecer de Aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa da UNIT/AL 

Até 11 de janeiro anexado ao 
relatório Trimestral nº 1 

Entrega de Relatório Trimestral nº 1** Até 11 de janeiro de 2021 

Entrega do Relatório Semestral** Até 09 de abril de 2021 

Entrega do Relatório Final Até 09 de agosto de 2021 

* Os projetos que envolvam pesquisa com seres humanos só poderão ser submetidos à Plataforma SARA e concorrer ao                   
presente Edital mediante apresentação no SARA do comprovante de submissão ao CEP.  

**Caso o projeto tenha sido contemplado com bolsa de iniciação científica (PROBIC; PROBITI e PIBIC), e não tenha                  
cumprido as atividades descritas no cronograma apresentado na proposta inicial e/ou sejam identificadas situações de               
negligência e/ou irregularidade, serão apurados os fatos por meio de uma comissão interna da UNIT/AL.  

 

No Item 9. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1. O projeto de pesquisa é de responsabilidade do(a) orientador(a) e deve ser apresentado              
dentro do Formulário de Apresentação de Projeto de Pesquisa, disponível no site:            
http://al.unit.br/pesquisa/iniciacao-cientifica/. Todos os itens do Formulário devem ser        
preenchidos corretamente; 

https://al.unit.br/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa
mailto:pesquisa@al.unit.br
https://al.unit.br/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa
http://al.unit.br/pesquisa/iniciacao-cientifica/
http://al.unit.br/pesquisa/iniciacao-cientifica/


 

                                                        
 
 

9.2. O projeto deve refletir originalidade, coerência teórico-metodológica, relevância e          
viabilidade técnica e financeira e deve indicar todos os pesquisadores envolvidos e suas funções              
no projeto no item Equipe; 

9.3. É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências que             
envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução             
do projeto. No caso de projetos que envolvam pesquisa com seres humanos (pesquisa individual              
ou coletiva que envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes                 
dele, incluindo o manejo de informações - prontuários, registros em geral que estejam de posse               
de alguma Instituição ou materiais e/ou animais de experimentação), o projeto deve conter uma              
seção onde se explicite como estão sendo contemplados seus aspectos éticos e deve ser              
anexado, no ato da submissão do Projeto para esse edital, um dos dois seguintes              
documentos: 

a) o Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário               
Tiradentes – UNIT/AL, ou;  

b) o Comprovante de Envio do Projeto, documento disponibilizado pela Plataforma Brasil.            
Reitera-se que o prazo final para entrega do Parecer Consubstanciado de Aprovação do             
Comitê de Ética será até o dia 02 de outubro de 2020.  
Obs: Os procedimentos de submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa UNIT/AL estão               
na página eletrônica  https://al.unit.br/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa 

9.4. As propostas deverão ser encaminhadas exclusivamente através de Formulário Eletrônico,           
pelo(a) orientador(a), conforme informações no item 10 e cronograma estabelecido neste Edital; 

9.5. Não poderão ser deferidas propostas incompletas, submetidas de forma indevida e fora do              
prazo de inscrição, sem direito a recurso. 

 

No item 10. DA SUBMISSÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS          
(inscrições dos projetos) As propostas deverão ser submetidas exclusivamente através de           
Formulário Eletrônico, pelo(a) orientador(a), no Sistema de Administração de Recursos          
Acadêmicos (SARA), endereço eletrônico: saraic.net mediante as seguintes etapas:  

10.1. Etapa 1: Cadastro do(a) Proponente (Orientador); 

     10.2. Etapa 2: Envio do Formulário Eletrônico: 

Durante o preenchimento deste formulário eletrônico será necessário anexar os arquivos           
relacionados com a proposta: 

10.3. ANEXO I: Formulário do Projeto sem identificação dos pesquisadores envolvidos:          
Formulário para projetos de Iniciação Científica OU; ANEXO II: Formulário para projetos de             
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; 

10.4. ANEXO III: Formulário de Identificação do Projeto de Pesquisa; Em virtude do            
Contingenciamento Social, este Formulário pode ser anexado ao SARA somente com a            
assinatura do Coordenador do projeto. Com o retorno das atividades acadêmico-administrativas           
presencias será necessário a entrega na Coordenação de Pesquisa deste Formulário impresso e             
devidamente assinado pelo proponente, por outros Colaboradores envolvidos (se couber) e pela            
Coordenação de curso ao qual o proponente é vinculado. A Coordenação de Pesquisa enviará por               
e-mail informações sobre a data limite para entrega deste documento; 

10.5. Formulário de Produção Acadêmica – Barema; 

https://al.unit.br/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa
https://al.unit.br/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa


 

                                                        
 
 

Observação: Há quatro tipos de Barema que se referem à área de conhecimento na qual o                
proponente do projeto está submetendo a proposta:  

Barema Tipo A - Ciências da Saúde e Biológicas; 
Barema Tipo B - Ciências Sociais e Humanas; 
Barema Tipo C - Ciências da Exatas e Engenharias; 
Barema Tipo D: Para os projetos de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.  

10.6. Parecer Consubstanciado de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da           
UNIT/AL ou Comprovante de Envio do Projeto disponibilizado pela Plataforma Brasil ou pela             
Comissão de Ética para Uso de Animais (CEUA), quando couber. 

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A SUBMISSÃO ELETRÔNICA: 

Observação 1: O Formulário Eletrônico deverá enviado até as 23h e 59min (vinte e três horas e                 
cinquenta e nove minutos), da data limite para submissão eletrônica das propostas, conforme             
estabelecido no Cronograma deste Edital. Considera-se submissão completa aquela em que ocorre            
o preenchimento dos dados na plataforma e lançamento dos arquivos anexados solicitados no             
Edital. Ao finalizar a submissão, o sistema irá disponibilizar um código de protocolo do projeto               
submetido e a confirmação da submissão será enviada para o e-mail cadastrado pelo proponente.              
Esse código deve ser guardado pois todo acompanhamento será feito através dele. A             
Coordenação de Pesquisa não se responsabilizará por propostas não recebidas          
eletronicamente em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos das          
linhas de comunicação, ou por submissões incompletas – falta de arquivos anexados. 

Observação 2: Todos os arquivos a serem anexados deverão estar legíveis e salvos em formato               
PDF. O não preenchimento correto dos documentos obrigatórios pelo proponente acarretará no            
desenquadramento da proposta; 

Observação 3: O conteúdo presente no Formulário para apresentação de projeto de pesquisa             
(ANEXO I ou ANEXO II) não pode identificar nomes do(a) orientador(a), discente(s) ou de              
outros colaboradores participantes da equipe de pesquisa. Se for identificado o nome de algum              
participante, a proposta será desenquadrada deste processo de seleção. 

 

Maceió, 26 de agosto de 2020. 

 

 

   

Verônica Teixeira Marques 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 


