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FICHA DE INSCRIÇÃO

Nº da Inscrição (uso secretaria)

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
JÚNIOR/ENSINO MÉDIO

. Do preenchimento correto e completo dependerá a adequada implementação da bolsa.

Modalidade Pretendida: (    ) PIBIC JÚNIOR/ENSINO MÉDIO   (    ) PIVIC JÚNIOR/ENSINO MÉDIO

Câmpus: (    ) Ceres   (    ) Iporá  (    ) Morrinhos   (    ) Urutaí
1 – IDENTIFICAÇÃO DO(A) ESTUDANTE

Nome Completo, sem abreviação

CPF Data de Nascimento No Matrícula Ano de Entrada (mês/ano) Ano da provável formatura

Endereço Residencial

CEP Cidade UF DDD Fone E-mail
 

Situação do Bolsista
(    ) Novo     (    ) Renovação    (    ) Substituição

2 – ATUAÇÃO DE DISCENTE e LOCAL DE ESTUDO

Nome do curso Período que está Cursando Mês / Ano de Conclusão do Curso

Instituição Cidade

3 – COMPROMISSO DO(A) ESTUDANTE

Declaro,  para fins de direito,  conhecer  as normas fixadas pelo CNPq/ IF Goiano para a implementação desta bolsa e
assumo o compromisso de dedicar-me, integral e exclusivamente, às atividades de pesquisa e/ou ensino durante a vigência
do benefício.

Local Data Assinatura do Estudante/Responsável

           /         / 

4 – COMPROMISSO DO RESPONSÁVEL PELA ORIENTAÇÃO

Orientador Nome completo E-mail:

CPF: Matricula SIAPE Fone:

Titulação de mais alto nível    Áreas de pesquisa do CNPQ: Subárea do CNPQ:

http://www.ifgoiano.edu.br/
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Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq: Linha de pesquisa cadastrada no Grupo de Pesquisa:

Declaro  que o(a)  candidato(a)  atende as  normas  fixadas  pelo  CNPq/IF  Goiano  e  que  as  informações  prestadas  são
verdadeiras.

Local Data
                 /        / 

Assinatura do orientador

5 – DADOS SOBRE O PROJETO DE PESQUISA

Área de avaliação Qualis/Capes (disponível nos sites dos Câmpus do IFGoiano)

Título do projeto:

Palavras chave:

Resumo do projeto:

http://www.ifgoiano.edu.br/
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FICHA DE AVALIAÇÃO

Candidato: Curso:

Orientador:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
a) ALUNO: (Pontuação 20%)*

Rendimento Acadêmico
*Em caso de empate no rendimento acadêmico, o currículo do aluno (itens 26 a 33 da Tabela 1) de maior pontuação receberá
20 pontos e os demais receberão pontuação proporcional.
**O rendimento acadêmico (RA) é calculado conforme a fórmula a seguir:

Em que: CH= Carga horária da disciplina

b) ORIENTADOR: (Pontuação 50%)*
Critério de Seleção

Currículo Lattes - Itens 1 a 25 da Tabela 1 
*O currículo de maior pontuação receberá 50 pontos e os demais receberão pontuação proporcional

Tabela 1. Pontuação de cada atividade desenvolvida

ITEM ATIVIDADE PONTOS Qtdade
Pontuação
estimada

Pontuação
conferida pela

comissão

Numeração do(s)
comprovante(s) no

Lattes

1
Professor credenciado em programa
de pós-graduação Stricto sensu (não
cumulativo)

70

2 Professor  bolsista  de  produtividade
em pesquisa (CNPq) 100

3
Aluno orientado em monografia  de
especialização  (Monografia
aprovada)

6/aluno

4 Aluno  orientado  em  Trabalho  de
curso (Monografia aprovada) 6/aluno

5 Orientação  concluída  de  aluno  de
Mestrado 40/aluno

6 Orientação  concluída  de  aluno  de
Doutorado 60/aluno

7
Orientação  concluída  de  aluno  de
iniciação  científica
PIBIC/PIBITI/PIVIC

10/aluno/
semestre

8
Orientação  concluída  de  aluno  de
iniciação  científica  PIBIC/Jr.  ou
PIBIC Ensino Médio

10/aluno/
semestre

9
Artigo publicado em periódico com
conceito  Qualis  “A1”  (Apenas  a
primeira página)

100/artigo

10
Artigo publicado em periódico com
conceito  Qualis  “A2”  (Apenas  a
primeira página)

85/artigo

11
Artigo publicado em periódico com
conceito  Qualis  “B1”  (Apenas  a
primeira página)

70/artigo

12
Artigo publicado em periódico com
conceito  Qualis  “B2”  (Apenas  a
primeira página)

55/artigo

13
Artigo publicado em periódico com
conceito  Qualis  “B3”  (Apenas  a
primeira página)

40/artigo

14 Artigo publicado em periódico com
conceito  Qualis  “B4”  (Apenas  a

25/artigo
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primeira página)

15
Artigo publicado em periódico com
conceito  Qualis  “B5”  (Apenas  a
primeira página)

10/artigo

16

Artigo publicado em periódico com
conceito Qualis “C” (até o máximo
de  25  pontos)  (Apenas  a  primeira
página)

5/artigo

17 Capítulo de livro com ISBN e corpo
editorial 10/capítulo

18
Livro com ISBN e corpo editorial

30/livro

19
Resumo simples publicado em anais
de  eventos  científicos  (até  no
máximo 10 resumos)

1/resumo

20

Resumo  expandido  publicado  em
anais de eventos científicos (mínimo
2  páginas),  (até  no  máximo  10
resumos  expandidos),  (Apresentar
apenas a primeira e a última página)

2/resumo

21

Trabalho  completo  publicado  em
anais de eventos científicos (mínimo
5 páginas contendo abstract), (até no
máximo  10  trabalhos),  (Apresentar
apenas a primeira e a última página)

3/trabalho

22 Patente (registrada ou depositada) 50/patente

23

Coordenador  de  projeto  aprovado
em Instituições públicas de fomento
à pesquisa (CNPq, CAPES, FAPEG,
FINEP)

40/projeto

24

Coordenador  de  projeto
encaminhado  para  Instituições
públicas  de  fomento  à  pesquisa
(CNPq, CAPES, FAPEG, FINEP)

10/projeto

25

Certificado  de  curso  ou  palestra
promovidos pela PROPPI (nas áreas
de  ética,  divulgação  científica,
elaboração  de  APCNs,  etc).  No
máximo 2 eventos. 

20/evento

26
Estudante  de  Iniciação  Científica
PIBIC/PIBITI/PIVIC  (exclusivo
para estudantes)

10/semestre

27
Estudante  de  Iniciação  Científica
Júnior  PIBIC/Jr.  ou  PIBIC  Ensino
Médio (exclusivo para estudantes)

5/semestre

28
Estudante de Programa de Educação
Tutorial  (PET)  (exclusivo  para
estudantes)

10/semestre

29
Monitoria em Laboratórios de 
pesquisa/ensino (exclusivo para 
estudantes)

10/semestre

30
Monitoria em disciplinas de 
graduação (Máximo de 20 pontos) 
(exclusivo para estudantes)

4/100 horas
ou

equivalente

31 Participação  em  eventos  científicos
(exclusivo para estudantes) 1/evento

32
Apresentação  de  trabalhos  em
eventos  científicos  (Oral  e/ou
Pôster) (exclusivo para estudantes)

1/apresentaç
ão

33
Participação  em  comissão
organizadora  de  eventos  científicos
(exclusivo para estudantes)

3/evento

TOTAL DE PONTOS
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Observações:
1. Artigos em prelo serão pontuados mediante declaração do editor do periódico de aceite para publicação. Artigos enviados
para publicação ou ainda em fase de revisão não serão computados. 
2. A avaliação dos artigos será realizada de acordo com a área de conhecimento do projeto (conforme Tabela do
Qualis/CAPES disponível no site do CNPQ) indicada na ficha de inscrição. 
3. Artigos e trabalhos publicados em eventos científicos devem ser comprovados apresentando apenas a cópia da primeira
página. Exceto para os itens 17, 18, 20 e 21 da Tabela 2 que deverão ser enviados os documentos necessários à comprovação.
4. As orientações poderão ser comprovadas mediante a apresentação do certificado ou da ata de defesa, ou ainda, da cópia da
página de aprovação pela banca examinadora.

c) PROJETO: (Pontuação 30%)

1. Os projetos serão avaliados por uma banca de avaliadores externos seguindo os critérios exibidos na Tabela 3 e também
em função  da  fundamentação  teórica  e  problematização,  coerência  entre  objetivos  e  metodologia,  clareza  nas  metas  e
atividades, plano de trabalho (Aluno), viabilidade técnica e econômica. 
2. Projetos aprovados por agência de fomento não serão avaliados pela banca e receberão 30 pontos. 
3. Projetos que receberem notas inferior a 8 pontos serão desclassificados.
Tabela 2. Pontuação a ser atribuída aos projetos
Fonte de Financiamento Pontuação Seleção
Agências públicas de fomento (CNPq, FAPEG, FINEP, CAPES, etc.)* 30
Empresas Privadas, Fundação e ONG’s 20
Projetos sem financiamento externo, com mérito científico evidente e apresentação adequada 15

*Observações: 
1. Em caso de projetos aprovados por agências de fomento deverá ser enviada documentação comprobatória da concessão e
aceitação de auxílio financeiro. 
2. Quando o projeto proposto fizer parte de um projeto financiado por agências de fomento, é obrigatória a apresentação de
uma declaração  do coordenador  informando que este  é  parte  do projeto financiado,  juntamente com a comprovação  da
aprovação do projeto pela agência de fomento.
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INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Item ASPECTOS CONSIDERADOS NO PROJETO Critério
Atribuição
de Pontos

01 RESUMO: apresentação concisa de todos os pontos relevantes do trabalho, fornecendo 
elementos capazes para permitir ao avaliador decidir sobre a necessidade de consulta 
integral do texto

0 – 50

02 INTRODUÇÃO: descrever objetivamente (utilizando bibliografia especializada) o 
problema a ser estudado

0 – 50

02 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA: fundamentar a proposta do projeto, indicando
sua relevância científica.

0 – 50

03 OBJETIVOS:  sintetizar,  de  forma  clara  e  objetiva,  a  finalidade  geral  do  projeto
(objetivo geral) e indicar todos os objetivos específicos a serem alcançados, explicitando
os produtos de cada objetivo.

0 – 100

04 METODOLOGIA:  descrever  detalhadamente  a  metodologia  a  ser  empregada  na
execução do projeto e a estratégia adotada para alcançar os objetivos propostos

0 – 100

05 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS: descrever a relação dos resultados ou
produtos que se espera  obter  após o término das  atividades do projeto,  incluindo as
melhorias da qualificação da equipe ou dos alunos envolvidos na iniciação científica.

0 – 50

06 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: especificar no quadro as atividades previstas e
os respectivos responsáveis

0 – 50

07 VIABILIDADE FINANCEIRA: descrever todas as despesas previstas no projeto, 
desde gastos com o pessoal, origem dos recursos e entidades de financiamento, como 
agências de fomento e amparo à pesquisa.

0 – 50

Pontuação total (SOMA)=
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MODELO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO

Candidato a bolsa: Nome do aluno
Orientador: Nome do Orientador

(Caso o projeto seja financiado por agências de fomento, indicar o número da chamada e do termo do processo, bem como a
numeração do comprovante no Currículo Lattes)

Local
Data

Resumo; (máximo 250 palavras)

1. Introdução: (máximo 1 página)

2. Justificativa e relevância: (máximo 1 página)

3. Objetivos:

4. Metodologia:

5. Resultados e impactos esperados: (máximo 1 página)

6. Cronograma de atividades: (pode ser igual ao plano de atividade do candidato a bolsa)

7. Referências bibliográficas: (citar somente as referências citadas no texto)

8. Viabilidade financeira:

9. Equipe executora:
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PLANO DE ATIVIDADE DO ORIENTADO

Candidato a Bolsa:                                                                                                                                                                      .

META ATIVIDADE Mês inicial Mês final

Nome do Orientador: ___________________________________   Assinatura do Orientador: _________________________

http://www.ifgoiano.edu.br/

