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PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 
ASSESSORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 
 

Salto, 16 de fevereiro de 2018. 
 
 

EDITAL 01/2018 
 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO À PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA, À DOCÊNCIA E À EXTENSÃO (PROPEX) 

PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS 2018 

 
 
A Reitora, por meio da assessoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Extensão, em conformidade com os programas institucionais do 
CEUNSP, torna público que estarão abertas inscrições, para a seleção de 
candidatos, alunos do CEUNSP, ao PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
INICIAÇÃO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA, À DOCÊNCIA E À EXTENSÃO 
(PROPEX), para o período de Março de 2018 a Fevereiro de 2019. 
 

 
1. Das modalidades 
 

1.1. O Programa Institucional de Iniciação à Produção Científica, à 
Docência e à Extensão possui três modalidades, a saber:  

• Iniciação Científica; 
• Iniciação à Docência;  
• Iniciação à Extensão; 

1.2. A modalidade de Iniciação Científica é voltada para a iniciação à 
pesquisa de alunos de graduação universitária a partir do 2º 
semestre do curso ou estudantes ingressantes que comprovem 
experiência em pesquisa. Tem o objetivo de contribuir para a 
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formação de recursos humanos para a pesquisa, de forma a 
incentivar a inovação e o desenvolvimento científico, tecnológico e 
artístico e desenvolver uma política de Iniciação Científica 
institucional; 
1.3. A modalidade de Iniciação à Docência é destinada aos alunos de 
licenciatura a partir do 2º semestre do curso ou estudantes 
ingressantes que comprovem experiência em pesquisa e/ou 
docência. Tem por objetivo incentivar a vocação docente mediante o 
desenvolvimento de atividades e práticas de ensino inovadoras que 
contribuam para a melhoria do ensino fundamental e médio;  
1.4. A modalidade de Iniciação à Extensão é destinada, 
prioritariamente e não exclusivamente, aos alunos dos 1º e 2º anos 
do curso e visa contribuir para sua formação acadêmica e 
profissional, favorecendo o processo de aprendizado 
contextualizado, através do apoio a programas ou projetos de 
extensão universitária, estágio, atividades artístico-culturais, 
eventos e toda a interface entre a Instituição e a comunidade. 
Estimula a vocação científica mediante a participação de alunos de 
graduação em atividades de extensão, orientadas por docentes 
qualificados, destacando a interface entre ensino, pesquisa e 
extensão no CEUNSP.  
1.5. O estudante selecionado que concluir as atividades com êxito 
receberá certificado de participação que poderá ser aproveitado 
como atividades de Estágio Curricular Obrigatório ou horas de 
Atividades Complementares, de acordo com o projeto pedagógico de 
seu curso e mediante a aprovação da coordenação. 
1.6. Caso haja interesse na solicitação de bolsa, o estudante deverá 
consultar o procedimento no tópico 3. Das bolsas). 
 

2. Das linhas de pesquisa 
 
2.1. Os estudantes deverão indicar uma linha de pesquisa no 

Formulário de Inscrição que tenha maior adesão ao seu curso; 
2.2 As linhas de pesquisa contempladas por este Edital são: 

• Administração Integrada 
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• Alimentos Funcionais 
• Arte e Educação 
• Atividades pedagógicas no Colégio Objetivo; 
• Audiovisual e Educação 
• Biomateriais e Plasticidade Óssea 
• Comportamento mercadológico; 
• Comunicação midiática, processos e práticas culturais 
• Criação gráfica e sistemas visuais; 
• Desenvolvimento e utilização de softwares/aplicativos para 

Engenharia Civil 
• Direitos Humanos 
• Ecologia da biodiversidade e sua aplicação ambiental 
• Educação e Gestão de Currículo. 
• Enfermagem Assistencial 
• Esporte e Lazer 
• Estudo e prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DNCTs) 
• Excelência Gerencial  
• Gestão de Recursos Humanos 
• História e Estética do Cinema e da Fotografia 
• IFRS - Normas Internacionais de Contabilidade 
• Medicina Veterinária: Anatomia Animal Descritiva 
• Medicina Veterinária: Patologia 
• Metodologias ativas e tecnologias digitais no ensino 
• Planejamento urbano regional, habitação e patrimônio 
• Planejamento, Projeto e Controle de Sistemas de Produção e 

Instalações Industriais 
• Psicologia como Ciência e Profissão 
• Robótica e Automação Inteligente 
• Saneamento ambiental com ênfase aos resíduos sólidos urbanos e 

efluentes líquidos e sanitários 
• Tecnologia da Informação: Segurança Digital  
• Tendências e Desafios da Gastronomia 
• Trabalho e Sociabilidade 
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3. Das bolsas  
 
3.1. O Programa Institucional de Iniciação à Produção Científica, à 
Docência e à Extensão possui um total de até 46 (quarenta e seis) 
bolsas, assim distribuídas: 

• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC): até 25 (vinte e cinco) bolsas; 

• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID): até 5 (cinco) bolsas; 

• Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX): até 10 
(dez) bolsas; 

• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência no 
Colégio Objetivo (PIBID-OBJETIVO): até 6 (seis) bolsas; 

3.2. Os alunos selecionados como bolsistas terão a concessão de 
uma bolsa de até R$ 400,00 (em desconto nas parcelas), durante o 
período de vigência das atividades; 
3.3. Os alunos bolsistas precisam apresentar, obrigatoriamente, 
toda a documentação solicitada pelo programa (relatórios, artigos, 
etc) sob pena de perda da bolsa e restituição do valor recebido; 
3.4. Os alunos bolsistas podem receber, apenas, uma modalidade de 
bolsa. É vedada a acumulação com demais bolsas, seja da 
Instituição, PROUNI ou de agências de fomento; 
3.5. Os alunos bolsistas não podem possuir vínculo empregatício de 
qualquer natureza, durante a vigência da bolsa;  
3.6. O bolsista devolverá, em valores atualizados, os recursos 
recebidos indevidamente, quando os requisitos e compromissos 
estabelecidos não forem cumpridos.  

 
4. Dos requisitos e compromissos do aluno 
 

2.1. O aluno que passar a integrar o Programa Iniciação à Produção 
Científica, à Docência e à Extensão, deverá atender aos seguintes 
requisitos: 
a) ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação, do 

CEUNSP; 
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b) ser selecionado no processo seletivo; 
c) ter bom desempenho acadêmico. No caso de reprovações no 

histórico, deverá apresentar justificativa; 
d) não estar matriculado em período de conclusão do curso de 

graduação, que seja inferior ao período de vigência da bolsa; 
e) todos os candidatos selecionados deverão dedicar no mínimo 8 

(oito) horas semanais às atividades de pesquisa, não 
necessariamente na Instituição. No caso dos bolsista, dedicar no 
mínimo vinte (20) horas semanais presenciais às atividades de 
acordo com as demandas da sua modalidade, a saber: 

• PIBIC: 8h de pesquisa científica e 12h de monitoria; 
• PIBID: 8h de pesquisa científica e 12h de monitoria; 
• PIBEX: 20h para as atividades de extensão;  

f) comprometer-se a participar do ENIC do Centro Universitário 
Nossa Senhora do Patrocínio, realizado anualmente no congresso 
acadêmico da área da sua pesquisa; 

g) fazer referência ao pertencimento ao programa nas publicações e 
trabalhos apresentados;  

h) apresentar, obrigatoriamente, toda a documentação solicitada 
pelo programa (relatórios, artigo, etc); 

i) manter um currículo atualizado na Plataforma Lattes/CNPq, 
indicando a participação no Programa. 

 

5. Dos requisitos, compromissos e direitos do professor-orientador 

 

5.1. Ser pesquisador, com produção científica, tecnológica ou 
artístico-cultural; 
5.2. Incluir o nome do orientando nas publicações e trabalhos 
apresentados em congressos e seminários, cujos resultados tiverem 
a participação efetiva do mesmo; 
5.3. Comprometer-se a orientar o aluno em todas as fases do 
trabalho científico, incluindo a elaboração dos relatórios parcial e 
final e de material para apresentação dos resultados em 
publicações, congressos, seminários etc.  
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5.4. Comprometer-se a acompanhar os alunos no ENIC do Centro 
Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, realizado anualmente no 
congresso acadêmico da área da sua linha pesquisa 
5.5. Comprometer-se a encaminhar o projeto de pesquisa ao Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) institucional se houver o envolvimento 
de seres humanos ou animais de experimentação na pesquisa. A 
coleta de dados deverá ter início somente após a aprovação do 
projeto pelo CEP. 
5.6. Comprometer-se a registrar o estudo quando se tratar de 
ensaio clínico. 
5.7. O texto final do trabalho, para efeitos de divulgação, deve ser 
encaminhado ao Comitê Institucional de Seleção e 
Acompanhamento de Projetos de Iniciação Científica pelo orientador 
responsável. 
5.8.  É vedada ao orientador repassar a outro a orientação de seu(s) 
bolsista(s).  
5.9. Nos casos de impedimento eventual do orientador no casos dos 
bolsistas, a(s) bolsa(s) retorna(m) retornam ao Comitê Institucional 
de Seleção e Acompanhamento de Projetos de Iniciação Científica;  

5.10. Em casos de bolsistas, é vedada a divisão do valor da bolsa 
entre dois ou mais alunos. 

 

6. Dos projetos de pesquisa do aluno  
 

4.1. Se selecionado, o aluno deverá submeter ao seu orientador um 
projeto de pesquisa detalhado e único, de no máximo seis páginas 
(tamanho A4, fonte 12, Arial, espaçamento um e meio), contendo: 

4.1.1. Estrutura do Projeto: Folha de rosto: identificação da 
instituição (universidade, unidade acadêmica, curso); título do trabalho 
desenvolvido pelo aluno; título do projeto de pesquisa do orientador; 
nome do aluno (autor); nome do orientador; b) estrutura do plano de 
trabalho: introdução (explanação concisa, na qual são estabelecidas 
sucintamente a caracterização do problema, sua pertinência e relevância); 
objetivos (objetivo é tudo aquilo relativo ao projeto, o fim a atingir, o 



 

 
 

Itu I 
R. Madre Maria Basília, 965 

13300 903 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 

 
www.ceunsp.edu.br 

 
Itu II  

Rua do Patrocínio, 716 
13300 200 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 
 

Salto 
Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 

13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 
 

 

 

Portaria Ministerial de Recredenciamento n° 3.273, de 18/10/2004, publicada no D.O.U. de 19/10/2004. 7 

alvo proposto); métodos (devem ser descritos de forma clara, detalhada 
e exaustiva, de acordo com o encadeamento lógico das atividades a 
serem desenvolvidas / deve ficar claro como serão implementadas as 
diferentes estratégias para atingir os objetivos); cronograma (deve ser 
detalhado e coerente com o encadeamento lógico das atividades e 
guardar estreita relação com o que foi descrito na metodologia / sua 
duração é a mesma da bolsa do aluno – 12 meses); referências, de 
acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas). 

 4.2 A responsabilidade pela elaboração do projeto de pesquisa do é 
do aluno, em conjunto com o orientador, devendo o aluno estar preparado 
para discuti-lo e analisar os possíveis resultados. 

4.3 O trabalho de pesquisa deverá estar vinculado à linha de 
pesquisa do orientador, de forma que o aluno tenha oportunidade de 
executá-lo no período de vigência da bolsa.  
  4.4 O projeto de pesquisa deverá ser entregue ao orientador em até 
um mês após o início das atividades; 
 4.5 Essa cláusula não se aplica aos estudantes do PIBEX. 
 
5. Processo seletivo: 
A análise das solicitações obedecerá aos seguintes trâmites: 
 
5.1 Análise e homologação das inscrições  

5.1.1 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta; 
5.1.2 A análise da documentação da inscrição será feita pela 

Assessoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; 
5.2. Análise parcial do mérito da solicitação; 

   5.2.2 Verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos para 
o perfil mínimo do aluno, exigidos por este Edital; 

5.2.3 Julgamento do mérito científico dos projetos de pesquisa e dos 
trabalhos dos alunos; 

5.2.4. Análise Final do mérito das solicitações;  
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5.2. Das inscrições 
 
5.2.1. As inscrições estarão abertas no período compreendido entre 

os dias 22 a 28 de fevereiro de 2018 na ASSESSORIA DE PÓS-
GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO do CEUNSP (CAMPUS V – 
BLOCO D). 

5.2.2. O aluno deverá preencher um Formulário de Inscrição online 
através do link: https://goo.gl/forms/55WAdpYtYmOm5zGo2  

5.2.3. O aluno deverá preencher uma carta de anuência na qual 
confirma o preenchimento do Formulário de Inscrição (modelo disponível 
anexo); 

5.2.4. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar a carta 
de anuência preenchida e assinada, em duas vias, como condição para a 
efetivação da inscrição; 

5.3.5. Em qualquer tempo, o aluno será excluído do processo 
seletivo, se verificada qualquer irregularidade nos documentos 
apresentados. 

 
5.3. Da seleção 

5.3.1. A seleção será feita por banca composta de docentes do 
CEUNSP, sob responsabilidade da Assessoria de Pós-graduação, Pesquisa 
e Extensão; 

5.3.1. Os critérios de seleção dizem respeito a análise das 
informações apresentadas pelo candidato no formulário de inscrição, 
histórico escolar, entrevista (se necessário) e adesão do projeto a  linha 
de pesquisa indicada. 

   
5.4. Do resultado 

5.4.1. A divulgação dos resultados ficará a cargo da Assessoria de 
Pesquisa e Extensão e será publicado nos canais oficiais do CEUNSP no 
dia 09 de março de 2018.  
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6. Cronograma 
 

Data Atividade 
21 de fevereiro Divulgação do edital 
22 de fevereiro Início das inscrições 
28 de fevereiro Término das inscrições 
01 e 08 de Março Análise da documentação, homologação e a avaliação 

pelo Comitê Local 
09 de março Resultado final 
12 de março Início das atividades 
 
 
7. Disposições gerais  
 

7.1  A concessão da bolsa não implica em vínculo empregatício com 
o CEUNSP; 

7.2 A Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio poderá 
cancelar ou suspender a bolsa, a qualquer momento, de acordo com 
avaliação ou necessidades da Assessoria de Pós-graduação, Pesquisa e 
Extensão; 

7.3 Quaisquer esclarecimentos, relativos a este Edital, deverão ser 
sanados pela Assessoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, através 
do e-mail propex@ceunsp.edu.br; 

7.4 Os casos omissos serão analisados pela Assessoria de Pós-
graduação, Pesquisa e Extensão; 

7.5. A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e 
instruções do processo de seleção, contidas neste Edital e nos 
comunicados emitidos.  
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Publique-se: 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

___________________________ 
Prof. Edson Cortez 

Assessoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
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Anexo 1 – modelo de Carta de Anuência 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO À PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA, À DOCÊNCIA E À EXTENSÃO 

PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS 2018 

 

CARTA DE ANUÊNCIA  
 
 

Eu, ______________________________________________,  estudante 
regularmente matriculado no curso de 
___________________________________ do Centro Universitário Nossa 
Senhora do Patrocínio, sob RGM __________, venho por meio desta 
confirmar o preenchimento do Formulário de Inscrição online para o 
processo seletivo do Programa Institucional de Iniciação à Produção 
Científica, à Docência e à Extensão e tenho ciência de que é de minha 
inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas, bem 
como o fornecimento da documentação necessária para a confirmação da 
minha inscrição.  

Declaro, ainda, ter lido, entendido e estar de acordo com as regras 
presentes no edital referido e estou ciente de que se trata de um 
programa acadêmico, não caracterizando vínculo trabalhista.  

No caso de selecionado como bolsista, estou ciente de que esse 
benefício poderá ser suspenso a qualquer momento, por critérios da 
instituição com aviso prévio de 5 dias úteis, e que a bolsa está vinculada 
ao desenvolvimento e boa performance nas atividades acadêmicas 
propostas. 

 
Salto, _______________________________. 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 


