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EDITAL N°5, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019
EDITAL UNIFICADO DE PESQUISA PIBIC/PIAP 2019

A Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, por intermédio de Diretoria de
Pesquisa (DIPE), no uso de suas atribuições legais conferidas pela Resolução nº 75, de 21 de dezembro de 2018 e pela Resolução nº 80 de 21 de dezembro de 2018,
torna público o presente Edital, contendo as normas referentes ao processo sele vo 2019/2020 para seleção, classiﬁcação e cadastro de projetos de pesquisa cien ﬁca
aptos ao recebimento de auxílio ﬁnanceiro e bolsas de auxílio ﬁnanceiro ao estudante para fomento à pesquisa, disponibilizados por meio da Programas vinculados a
PROEPPI.
1. DA BASE LEGAL
Cons tuem a base legal do presente Edital:
- A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;
- A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que ins tui a Rede Federal de Educação Proﬁssional, Cien ﬁca e Tecnológica, e cria os Ins tutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia;
- A Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre es mulos ao desenvolvimento cien ﬁco, à pesquisa, à capacitação cien ﬁca e tecnológica e à inovação e
altera a Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004;
A Portaria SETEC/MEC nº 58/2014, que regulamenta a concessão de bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio, no âmbito dos Ins tutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia;
- A Resolução do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien ﬁco e Tecnológico – CNPq nº 15, de 1º de abril de 2013, que estabelece normas gerais e especíﬁcas para
concessão e implementação de bolsas e taxas no País;
- A Resolução CONSUP/IFPR nº 02, de 30 de março de 2009, que estabelece diretrizes para a gestão das a vidades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do
Ins tuto Federal do Paraná – IFPR;
- A Resolução CONSUP/IFPR nº 05, de 29 de março de 2010, que cria o Programa de Bolsas de Iniciação Cien ﬁca e o Plano de Trabalho para captação de recursos;
- A Resolução CONSUP/IFPR nº 13, de 1º de setembro de 2011, que aprova e consolida o Estatuto do IFPR;
- A Resolução CONSUP/IFPR nº 56, de 3 de dezembro de 2012, que aprova o Regimento Geral do Ins tuto Federal do Paraná – IFPR;
- A Resolução CONSUP/IFPR nº 57, de 17 de dezembro de 2012, que altera a redação da Resolução CONSUP/IFPR nº 02/2009;
- A Resolução CONSUP/IFPR nº 33, de 17 de dezembro de 2015, que regulamenta a aplicação de recursos do elemento de despesa denominado “Auxílio Financeiro a
Pesquisadores” no âmbito do IFPR, estabelecendo orientações e critérios para a concessão desses recursos;
- A Resolução CONSUP/IFPR nº 75, de 21 de dezembro de 2018, que aprova o Programa Ins tucional de Bolsas de Iniciação Cien ﬁca do Ins tuto Federal do ParanáPIBIC.
- A Resolução CONSUP/IFPR nº 80, de 21 de dezembro de 2018, que aprova o Programa Ins tucional de Apoio ao pesquisador do Ins tuto Federal do Paraná - PIAP.
2. DOS PROGRAMAS E FINALIDADES
2.1. Os programas ins tucionais de fomento a pesquisa no âmbito do IFPR, vinculados a este Edital para a concessão de auxílios ﬁnanceiros, são os seguintes:
2.1.1. PIBIC-Jr (Programa Ins tucional de Bolsas de Iniciação Cien ﬁca Júnior) - Oferece bolsas, ﬁnanciadas pelo CNPq e complementadas pelo IFPR, a estudantes do
ensino médio nas suas diversas modalidades (regular, integral, técnico, subsequente, alternância).
2.1.2. PIBIC (Programa Ins tucional de Bolsas de Iniciação Cien ﬁca) - Oferece bolsas, ﬁnanciadas pelo IFPR, CNPq ou Fundação Araucária, a estudantes dos cursos de
graduação, sendo as do PIBIC-Af CNPq des nadas exclusivamente àqueles que ingressaram por meio de ações aﬁrma vas e as do PIBIS FA des nadas apenas aos que
ingressaram por meio de cota social.
2.1.3. PIAP (Programa Ins tucional de Apoio à Pesquisa) - Oferece apoio ﬁnanceiro a servidores para o desenvolvimento de projetos de pesquisa.
3. DOS OBJETIVOS
3.1. Obje vo Geral
3.1.1. O presente Edital tem como obje vo geral a seleção, classiﬁcação e cadastro de projetos de pesquisa, desenvolvidos por servidores do IFPR, aptos ao
recebimento de auxílio ﬁnanceiro e bolsas de auxilio ﬁnanceiro ao estudante para o fomento à pesquisa disponibilizados por meio de programas sob a responsabilidade
da Diretoria de Pesquisa da Pró-reitoria de Extensão, Pesquisa Pós-graduação e Inovação - DIPE/PROEPPI.
3.2. Obje vos Especíﬁcos
3.2.1. Ar cular a divulgação e consolidação de uma cultura de pesquisa no IFPR.
3.2.2. Incen var a realização de pesquisas básicas e/ou aplicadas, desenvolvendo o processo inves ga vo, principalmente, de geração e adaptação de soluções técnicas
e tecnológicas às demandas sociais e às peculiaridades regionais.
3.2.3. Proporcionar a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, es mulando o pensamento cien ﬁco e a cria vidade.
3.2.4. Contribuir técnica e ﬁnanceiramente, por meio de bolsas para os estudantes, para o desenvolvimento de a vidades que auxiliarão na realização dos projetos
selecionados.
3.2.5. Contribuir técnica e ﬁnanceiramente, por meio de auxílio ﬁnanceiro aos coordenadores, para a aquisição de recursos materiais que auxiliarão no
desenvolvimento dos projetos selecionados, contemplando os programas que assim exigirem.
3.2.6. Contribuir para a formação de recursos humanos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação.
3.2.7. Melhorar e consolidar a posição do IFPR junto à sociedade acadêmica e cien ﬁca, nos âmbitos estadual e nacional, mas, principalmente, nos municípios e áreas
de inﬂuência onde esta ins tuição se faz presente.
3.2.8. Selecionar projetos, estudantes e pesquisadores, estes na condição de servidores efe vos, no âmbito do IFPR.
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4. DOS REQUISITOS PARA SUBMISSÃO DOS PROJETOS
4.1. Do Coordenador:
4.1.1. Ser servidor em efe vo exercício no IFPR e não estar afastado ou em licença.
4.1.2. Possuir currículo cadastrado e atualizado, no ano corrente, na Plataforma La es Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien ﬁco e Tecnológico – CNPq.
4.1.3. Estar adimplente junto à PROEPPI e ao COPE de seu campus.
4.1.3.1. Servidores que constem como inadimplentes ou que estejam cumprindo o período de espera após regularização de pendências relacionadas aos diversos
programas da PROEPPI não estarão aptos a par cipar deste Edital.
4.1.2. Somente poderão par cipar do Programa PIBIC os servidores que tenham no mínimo tulo de mestre.
4.2 Da Submissão dos Projetos:
4.2.1 Possuir registro no COPE para o respec vo projeto subme do.
4.2.2. Possuir Coordenador, vice-coordenador e plano de trabalho para o estudante.
4.2.2.1. Enviar obrigatoriamente o Plano de Trabalho do estudante devidamente proposto para nível superior e/ou para nível médio, de acordo com a modalidade de
inscrição realizada.
4.2.3. Preencher obrigatoriamente o Plano Orçamentário para o programa PIAP.
4.2.4. Comprovante de submissão ou parecer favorável emi do pelo Comitê de É ca em Pesquisa (CEP) ou Comissão de É ca no Uso de Animais (CEUA), no caso em
que o projeto necessite de tal parecer.
4.2.5. Caso o comprovante de submissão ou parecer emi do pelo CEP ou CEUA não for apresentado e o avaliador julgar que ele seja necessário o projeto será
desclassiﬁcado.
4.2.6 Nos casos em que a pesquisa envolva patrimônio gené co e/ou conhecimento tradicional associado é obrigatório informar o número de cadastro da pesquisa no
Sisgen .
5. DA INSCRIÇÃO
5.1. Preencher a proposta do de Projeto de Pesquisa subme do ao COPE (Anexo I) gerar arquivo em formato PDF. O nome do arquivo deverá obrigatoriamente ser o
tulo do projeto.
5.2. Uma cópia, em formato PDF, sem iden ﬁcação pessoal e, se possível, sem iden ﬁcação do campus, do projeto de pesquisa (subme do ao COPE) e plano de
trabalho para estudante de ensino médio e/ou graduação (obrigatório pelo menos um plano de trabalho) e, se for de interesse, o plano de execução orçamentária para
aquisição de bens (Anexo II).
5.3. Preencher a Declaração de Inexistência de Pendências no COPE (Anexo III), e gerar arquivo em formato PDF. O nome do arquivo deverá obrigatoriamente ser
“Declaração COPE acompanhado do Título do Projeto”.
5.3.1. A Declaração tem a ﬁnalidade de proporcionar que o Presidente do COPE esteja ciente de todos os projetos que estão ocorrendo em seu campus.
5.4. Preencher o Formulário de inscrição (on-line) disponível por meio do link Inscrição Edital Uniﬁcado Pesquisa 2019 e ao ﬁnal anexar os documentos conforme itens
5.1, 5.2 e 5.3 obrigatoriamente.
5.4.1. O projeto não deverá conter iden ﬁcação pessoal ou iden ﬁcação do campus de origem, sob pena de desconsideração da inscrição.
5.5. Cada servidor poderá submeter até 3 (três) projetos, sendo faculta vo o número de vice-coordenações que o servidor quiser assumir.
5.6. Apenas 1 (um) projeto por proponente poderá ser inscrito para o programa PIAP, desde que o coordenador não tenha recebido apoio ﬁnanceiro para projeto em
outros programas da PROEPPI para a mesma vigência.
5.6.1. No caso de envio de número excedente de projetos serão aceitos os 3 (três) úl mos ou, para a concorrência no PIAP, apenas o úl mo projeto subme do.
6. DA RENOVAÇÃO DOS PROJETOS
6.1. O coordenador poderá solicitar a renovação de um projeto de pesquisa já aprovado e contemplado em editais anteriores da DIPE/PROEPPI.
6.2. Atender todos os requisitos especiﬁcados no item 5.
6.3. Deverá obrigatoriamente preencher o item 3 do Anexo I e item 2 do Anexo II.
6.4. A renovação da proposta só será aprovada se ob ver média igual ou superior a 6,0 na avaliação e:
6.4.1. Apresente resultados consistentes que comprovem o andamento da pesquisa.
6.4.2. Para a avaliação das propostas de renovação os projetos subme dos anteriormente serão u lizados como referência.
6.4.2.1. O número de propostas de renovação contempladas com bolsa estará limitado a até 50% das cotas disponibilizadas.
7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
7.1. Não serão homologadas as inscrições de projetos que estejam em desacordo com os previstos nos itens 4, 5 e 6 deste Edital.
7.2. Após o prazo de encerramento das inscrições, será publicada a relação provisória contendo:
7.2.1. Lista das inscrições DEFERIDAS, em ordem alfabé ca de tulo de projeto com especiﬁcação dos programas em que se inscreveram;
7.2.2. Lista das inscrições INDEFERIDAS, em ordem alfabé ca de tulo de projeto, com especiﬁcação(ões) do(s) item(s) não cumprido(s) do Edital.
7.3. No caso de Indeferimento da inscrição, o proponente poderá interpor recurso, conforme item 10 deste Edital.
7.4. A homologação ﬁnal das inscrições será publicada em até 3 (três) dias após o término do prazo para interposição de recurso.
8. DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS
8.1. Todos os projetos homologados serão avaliadas por 2 (dois) pesquisadores da Rede Federal de Educação Proﬁssional, Cien ﬁca e Tecnológica, e/ou por
pesquisadores ad hoc, inscritos na base de dados da PROEPPI.
8.2. O processo de avaliação consiste em análises de elementos com os seguintes valores:
8.2.1. Projeto de pesquisa - 0,0 a 10,0 (zero a dez).
8.2.2. Plano de trabalho para o estudante do ensino médio - 0,0 a 10,0 (zero a dez).
8.2.3. Plano de trabalho para o estudante de graduação - 0,0 a 10,0 (zero a dez).
8.2.4. Plano de execução orçamentário (somente para o PIAP) - 0,0 a 10,0 (zero a dez).
8.3. Os critérios de avaliação encontram-se no Anexo IV.
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8.4. Serão considerados aprovados e classiﬁcados os projetos de pesquisa que ob verem média igual ou superior a 6,0 (seis) e que possuam pelo menos um plano de
trabalho apto para par cipação em um dos programas.
8.5. Os projetos que receberem notas discrepantes entre os avaliadores, com diferença de valores acima de 3,00 pontos, serão encaminhados para um terceiro
avaliador. Será calculada nova média aritmé ca com as três avaliações para compor a nota ﬁnal.
8.6. Serão considerados reprovados os projetos que ob verem média inferior a 6,0 (seis) ou que não possua nenhum plano de trabalho ou de execução orçamentária
apto para par cipação em um dos programas citados no item 2.1. deste Edital.
8.7. A publicação dos projetos selecionados para o respec vo programa e recebimento do auxílio ﬁnanceiro será feita em ordem decrescente de nota.
9. DO RESULTADO DAS AVALIAÇÕES
9.1. Será publicado no site da PROEPPI o resultado provisório dos projetos aprovados para par cipação nos programas especiﬁcados no item 2.1 deste Edital.
9.1.1. A publicação do resultado provisório será feita em ordem alfabé ca dos tulos de projetos com a indicação dos programas em que foram inscritos.
9.2. Após a publicação do resultado provisório a DIPE encaminhará aos coordenadores dos projetos, os pareceres das avaliações contendo:
9.2.1. Discriminação do projeto com as médias auferidas;
9.2.2. Arquivo, em formato pdf, de todas as avaliações em relação ao projeto, sem a iden ﬁcação dos avaliadores.
9.3. A DIPE fará a publicação, no site da PROEPPI, do resultado ﬁnal dos projetos aprovados em ordem decrescente de classiﬁcação com indicação dos programas em
que foram inscritos.
9.3.1 A nota ﬁnal será ob da pela média das notas do mérito do projeto e do mérito do plano de trabalho ou do plano de execução orçamentária.
9.4. A aprovação do projeto neste Edital não garante par cipação automá ca nos programas mencionados no item 2.1, ﬁcando condicionada ao número de cotas
disponíveis para cada programa.
10. DOS RECURSOS
10.1. O proponente poderá interpor recurso no prazo de até 2 (dois) dias úteis, após a publicação da homologação provisória das inscrições com jus ﬁca va e, se
necessário, apresentação de documentos comprobatórios, em formulário especíﬁco disponibilizado pela DIPE.
10.2. O proponente poderá interpor recurso no prazo de até 2 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado provisório, com jus ﬁca va e, se necessário,
apresentação de documentos comprobatórios, em formulário especíﬁco disponibilizado pela DIPE.
10.3. O recurso deverá ser obje vo e tratar, apenas, das condições de inscrição ou das avaliações recebidas por intermédio do processo de avaliação. Em cada projeto,
será admi do apenas 1 (um) recurso para a homologação provisória e 1 (um) para o resultado provisório.
10.3.1. Em caso de interposição duplicada de recurso, para cada um dos casos previstos no item 10.3, considerar-se-á o úl mo recurso interposto.
10.3.2. Não serão aceitos recursos interpostos após o prazo es pulado ou em outro formato que não o deﬁnido pelo Edital.
10.4. Caberá a DIPE a análise e a decisão dos recursos interpostos, que poderá dar os seguintes encaminhamentos com jus ﬁca vas:
10.4.1. INDEFERIMENTO do recurso – o recurso foi negado e os argumentos e jus ﬁca vas serão encaminhados por e-mail, ao proponente, para conhecimento.
10.4.2. DEFERIMENTO do recurso.
10.5. Quando houver deferimento do recurso de inscrição, esta será homologada.
10.6. Quando houver deferimento do recurso de avaliação, a DIPE realizará o encaminhamento do projeto para 2 (dois) novos pesquisadores da Rede Federal de
Educação Proﬁssional, Cien ﬁca e Tecnológica, e/ou por pesquisadores ad hoc, inscritos na base de dados da PROEPPI e a nota ﬁnal será a média das duas ul mas
avaliações.
10.7. Finalizados os recursos, o prazo para a publicação do resultado ﬁnal será a par r do 5º (quinto) dia ú l.
11. DA IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS E APOIO FINANCEIRO
11.1. A Chamada Interna Especíﬁca para cada um dos programas es pulados no item 2.1 deste Edital especiﬁcará os prazos, as atribuições, obrigações, documentações
e demais orientações, e obedecerá a ordem de classiﬁcação do resultado ﬁnal.
11.1.1. O número de projetos contemplados pelos programas será especiﬁcado em cada Chamada Interna Especíﬁca respec va.
11.1.2. Todos os projetos classiﬁcados e não relacionados na primeira Chamada Interna permanecerão no Rol de Projetos para posterior convocação.
11.2. Serão disponibilizadas bolsas de auxílio ﬁnanceiro aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de nível superior ou nível médio ofertados pelo IFPR,
conforme Chamada Interna Especíﬁca.
11.2.1. A seleção e indicação dos estudantes para par ciparem dos programas previstos no item 2.1 ﬁcarão a cargo do coordenador do projeto e dar-se-á somente após
a publicação da Chamada Interna Especíﬁca. Este processo deve ser amplamente divulgado no campus, de acordo com as orientações especiﬁcadas na Chamada
Interna Especíﬁca.
11.2.2. Os bolsistas exercerão suas a vidades sem qualquer vínculo emprega cio com o IFPR ou com as Agências de Fomento, em regime de 20 (vinte) horas semanais
para a graduação e 12 (doze) horas semanais para o nível médio.
11.2.3. No caso de estudantes concluintes a data limite para o pagamento das bolsas de auxílios ﬁnanceiros ao estudante será o mês em que o bolsista concluir seu
curso e não o de colação de grau.
11.2.4. Não poderão concorrer as bolsas os estudantes que possuem vínculo emprega cio ou que sejam aposentados ou pensionistas, salvo os casos previstos em lei.
11.3. A concessão das bolsas de auxilio ﬁnanceiro aos estudantes se dará conforme a previsão disposta na tabela abaixo:
Programa/Financiador

Número de
bolsas

PIBIC-Jr/CNPq

93*

PIBIC/IFPR
PIBIC/CNPq

Valor mensal da bolsa (R$)

Duração da bolsa

18*
12*

350,00 (250,00 pelo IFPR e 100,00 pelo
CNPq)
400,00
400,00

12 meses parcelas IFPR e
CNPq
12 meses
12 meses

PIBIC-Af/CNPq

3*

400,00

12 meses

PIBIC/FA
PIBIS/FA

8*
7*

400,00
400,00

12 meses
12 meses

Requisito para o estudante
Matriculado em curso médio técnico
Matriculado em curso de graduação
Matriculado em curso de graduação
Matriculado em curso de graduação e com ingresso por ações
aﬁrma vas
Matriculado em curso de graduação
Matriculado em curso de graduação e com ingresso por cota social

*O número de bolsas oferecidas poderá ser alterado de acordo com a disponibilidade de cotas das agências de fomento
11.4. A concessão de apoio ﬁnanceiro para o desenvolvimento de projetos de pesquisa se dará conforme a previsão disposta na Tabela abaixo:
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Programa/Financiador Número de cotas Valor da cota única (R$) Vigência do programa Requisito para o servidor
PIAP/IFPR
25*
1.000,00
12 meses
Estar em efe vo exercício

*O número de cotas oferecidas poderá ser alterado de acordo com a disponibilidade orçamentária
11.4.1. Os projetos contemplados pelo PIAP deverão seguir as norma vas estabelecidas na Resolução nº 33 de 17 de dezembro de 2015, que regulamenta a aplicação
de recursos do elemento de despesa denominado “Auxílio Financeiro a Pesquisadores” no âmbito do IFPR, atentando-se especiﬁcamente ao capitulo II que trata
da “Aplicação do Auxílio Financeiro”.
12. DO CRONOGRAMA
ATIVIDADE
Abertura do Edital
Inscrição dos projetos
Homologação provisória
das inscrições

PERÍODO
04 de fevereiro de 2019
de 04 de fevereiro de 2019 a 11 de Março de
2019

VIA
Site PROEPPI/Editais

A par r de 14 de março de 2019

Site PROEPPI/Editais

Formulário eletrônico link

Homologação ﬁnal das
inscrições

2 (dois) dias úteis após a divulgação da
homologação provisória
3 (três) dias úteis após o prazo ﬁnal para
recurso

Avaliação dos projetos

A par r de 25 de março de 2019

Pesquisadores da Rede Federal de Educação Proﬁssional, cien ﬁca e Tecnológica e/ou pesquisadores ad
hoc inscritos na base de dados da PROEPPI

Resultado provisório das
avaliações

A par r de 24 de maio de 2019

Site PROEPPI/Editais

Recursos

Recursos
Resultado ﬁnal das
avaliações

2 (dois) dias úteis após a divulgação do
resultado provisório
A par r do 5º (quinto) dia ú l após o prazo
ﬁnal para recurso

Formulário online próprio
Site PROEPPI/Editais

Formulário online especíﬁco
Site PROEPPI/Editais

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Compete à PROEPPI, por intermédio da DIPE, orientar, divulgar e ﬁscalizar o cumprimento deste Edital.
13.2. A DIPE/PROEPPI não se responsabilizará por eventuais problemas de conexão à rede que possam ocasionar o atraso da inscrição, especialmente no úl mo dia dos
prazos estabelecidos no item 12 deste edital.
13.3. É de responsabilidade dos par cipantes o envio de toda a documentação necessária.
13.4. No caso de projeto contemplado posteriormente em chamada interna especiﬁca para o recebimento de auxilio ﬁnanceiro ao PIAP, o coordenador não poderá
receber auxilio ﬁnanceiro ao pesquisador de outros programas da PROEPPI para a mesma vigência.
13.5. A PROEPPI poderá a seu critério e com ampla publicidade, fazer uso do resultado deste edital para u lização de recursos ﬁnanceiros que advenham de
inves mento do Governo Federal ou de convênios celebrados durante o ano de vigência deste.
13.6. A vigência deste Edital é de 1(um) ano a par r da data de publicação do resultado ﬁnal ou até a data da publicação do Resultado Final do próximo Edital Uniﬁcado.
13.7. O cancelamento das bolsas ou apoio ﬁnanceiro poderá ser realizado pela DIPE em caso de não cumprimento do compromisso com os programas.
13.8. Os casos omissos serão analisados e decididos pela DIPE/PROEPPI.
Curi ba, 01 de fevereiro de 2019.

Assinado:
Documento assinado eletronicamente por TATIANA OLIVEIRA COUTO SILVA, DIRETOR(a), em 04/02/2019, às 17:50, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO ESTEVAM, Pro-Reitor, em 04/02/2019, às 17:51, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0176400 e o código CRC 9B94BF08.

ANEXO I
PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA – EDITAL UNIFICADO DIPE 2019
NÃO EXCLUIR ITENS – PREENCHER TODOS OS CAMPOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO (é vedada a iden ﬁcação do proponente no corpo do projeto, bem como no nome do arquivo enviado)
1.1.Título: _____________________________________________________________________
1.2. Nº de Registro no COPE:_____________________________________________________
1.3. Grande Área do Conhecimento (área principal da pesquisa; indicar apenas uma):
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( ) Exatas e da Terra
Artes ( ) Outros

( ) Biológicas

( ) Engenharias

( ) Saúde

( ) Agrárias

( ) Sociais Aplicadas

( ) Humanas

( ) Linguís ca, Letras e

1.4. Área do Conhecimento (consultar Tabela CNPq ):
Nome: _______________________________________________________________________
Código: _______________________________________________________________________
1.5. Sub-Área do Conhecimento (consultar Tabela CNPq ) :
Nome: _______________________________________________________________________
Código: _______________________________________________________________________
1.6. Este projeto necessita de avaliação pelo CEP ou CEUA?
( ) Sim ( ) Não
1.7. Este projeto foi subme do ao CEP ou CEUA?

( ) Sim

( ) Não

1.7.1. Este projeto foi aprovado pelo CEP ou CEUA? ( ) Sim (Anexar Parecer) ( ) Não
1.8. Número do Cadastro no Sisgen:______________________________________
1.9. Este projeto desenvolverá

( ) Pesquisa básica

( ) Pesquisa aplicada

1.10. Programa(s) em que está se candidatando:
(

) PIBIC-Jr

(

) PIBIC

(

) PIAP

2. INTEGRANTES DA PROPOSTA
2.1. Coordenador
Nome:____________________________________________________________
Siape Nº: ________________________________________________________
CPF:______________________________________________________________
Campus:__________________________________________________________
Formação (Graduação): ______________________________________________
Titulação (Pós-graduação): ___________________________________________
Carga horária dedicada ao Projeto:______________________
E-mail:___________________________________________________________
Telefone: (____)__________-___________
2.2. Vice-Coordenador (Obrigatório)
Nome:____________________________________________________________
Siape Nº:__________________________________________________________
CPF:_____________________________________________________________
Campus:_________________________________________________________
Formação (Graduação): _____________________________________________
Titulação (Pós-graduação): ___________________________________________
Carga horária dedicada ao Projeto:_____________________________________
E-mail:___________________________________________________________
Telefone: (____)__________-___________
2.3. Colaboradores
2.3.1. Colaboradores Docentes ou Técnico Administra vos/ Titulação/Ins tuição, Departamento ou Campus (se ver)
(Descrever a função do colaborador no projeto; sua carga horária; informar o e-mail)
2.3.2. Colaboradores Discentes/Curso/Modalidade de Bolsa (se ver)
(Descrever a função do colaborador no projeto; sua carga horária; informar o e-mail)
3. Solicita renovação do projeto APROVADO EM EDITAL ANTERIOR?
( ) SIM

( ) NÃO

ANEXO II
PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA – EDITAL PROEPPI Nº XX/2019
NÃO EXCLUIR ITENS – PREENCHER TODOS OS CAMPOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO (é vedada a iden ﬁcação do proponente no corpo do projeto, bem como no nome do arquivo enviado)
1.1. Título: ____________________________________________________________________
1.2. Nº de Registro no COPE:______________________________________________________
1.3. Grande Área do Conhecimento (área principal da pesquisa; indicar apenas uma):
( ) Exatas e da Terra
Artes ( ) Outros

( ) Biológicas

( ) Engenharias

( ) Saúde

( ) Agrárias

( ) Sociais Aplicadas

( ) Humanas

( ) Linguís ca, Letras e

1.4. Área do Conhecimento (consultar Tabela CNPq ):
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Nome: _________________________________________________________________
Código: ________________________________________________________________
1.5. Sub-Área do Conhecimento (consultar Tabela CNPq ):
Nome: _________________________________________________________________
Código: _______________________________________________________________
1.6. Este projeto necessita de avaliação pelo CEP ou CEUA?
( ) Sim ( ) Não
1.7.1. Este projeto foi aprovado pelo CEP ou CEUA? ( ) Sim (Anexar Parecer) ( ) Não
1.8. Número do Cadastro no Sisgen:______________________________________
1.9. Este projeto desenvolverá

( ) Pesquisa básica

( ) Pesquisa aplicada

1.10. Programa(s) em que está se candidatando:
(

) PIBIC-Jr

(

) PIBIC

(

) PIAP

2. Solicita renovação do projeto APROVADO EM EDITAL ANTERIOR?
( ) SIM

( ) NÃO

2.1. Jus ﬁca va da renovação da proposta: (Incluir as etapas desenvolvidas)
2.2. Descrever detalhadamente os resultados ob dos:
2.3. Discussão dos resultados:
2.4. Descrever detalhadamente as novas etapas da pesquisa em relação à proposta inicial:
2.5. Caso o projeto tenha sido contemplado no edital PIAP informar os itens que foram adquiridos, jus ﬁcando aquisições de materiais não solicitados
originalmente, quando for o caso:
3. CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA
3.1. Resumo do Projeto: (descrição sucinta do problema, fundamentação, hipótese, obje vos e método – mínimo 200 e máximo 500 palavras)
3.2. Palavras – chave: (mínimo três, máximo cinco)
3.3. Fundamentação da Proposta: (Pode ser separada em sub tulos do po: Contextualização, Jus ﬁca va, Relevância para o IFPR, Revisão Bibliográﬁca/Referencial
teórico)
3.4. Obje vos a serem alcançados: (Descrição sucinta dos obje vos do trabalho, podem ser divididos em geral e especíﬁcos)
3.5. Resultados esperados: (Descrição sucinta dos resultados esperados)
3.6. Material e Método: (Descrição do encaminhamento das a vidades, do material e do método a ser u lizado na execução do projeto de pesquisa)
3.7. Recursos materiais e ﬁnanceiros disponíveis: (Elencar como recursos materiais os equipamentos, instrumentos, disposi vos, aparelhos ou ferramentas
u lizadas na a vidade de pesquisa, salas de reunião, laboratórios, prédios, terrenos, etc. Elencar como recursos ﬁnanceiros os custos rela vos às a vidades,
aos serviços e até os recursos materiais a serem u lizados na execução do projeto de pesquisa. Especiﬁcar as possíveis fontes dos recursos ﬁnanceiros)
3.8. Vínculo com a vidades de extensão: (descrição da relação do projeto de pesquisa com a vidades de extensão, exempliﬁcando as possíveis a vidades de extensão)
3.9. Cronograma: (descrição da ordem cronológica de realização das a vidades; pode ser apresentada na forma de tabela)
3.10. Bibliograﬁa: (apresentação dos textos, ar gos, revistas e/ou livros u lizados no desenvolvimento do projeto)

Plano de Trabalho do ESTUDANTE – ENSINO MÉDIO
(Preencher apenas se es ver pleiteando bolsa PIBIC-Jr)
1. ATIVIDADES DO ESTUDANTE
2.1. Como este projeto poderá contribuir para o desenvolvimento cien ﬁco do estudante?
2.2. De que forma o estudante será inserido no projeto de pesquisa? (Descrever de que forma o estudante será apresentado ao projeto; quais serão os
encaminhamentos para inserção do estudante no universo da pesquisa cien ﬁca)
2.3. Qual será a par cipação do estudante para alcançar os obje vos descritos na proposta? (Explicar quais serão as atribuições diretas do estudante para a ngir os
obje vos do trabalho; deixar claro quais serão as funções do estudante dentro do projeto)
2.4. De que forma será encaminhada, junto ao estudante, a elaboração dos relatórios ﬁnais e parciais?
2.5. Como será a par cipação do estudante em eventos cien ﬁcos? (Detalhar como será o envolvimento do estudante em todas as fases do evento, desde a
preparação do material para submissão até par cipação e apresentação).
2.6. Carga horária semanal para execução do plano de trabalho:
2.7. Cronograma de execução de a vidades do estudante:
A vidades

1

2

3

4

5

Meses
6
7

8

9

10

11

12

Plano de Trabalho do ESTUDANTE – GRADUAÇÃO
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(Preencher apenas se es ver pleiteando bolsa PIBIC)
1. ATIVIDADES DO ESTUDANTE
2.1. Como este projeto poderá contribuir para o desenvolvimento cien ﬁco do estudante?
2.2. De que forma o estudante será inserido no projeto de pesquisa? (Descrever de que forma o estudante será apresentado ao projeto; quais serão os
encaminhamentos para inserção do estudante no universo da pesquisa cien ﬁca)
2.3. Qual será a par cipação do estudante para alcançar os obje vos descritos na proposta? (Explicar quais serão as atribuições diretas do estudante para a ngir os
obje vos do trabalho; deixar claro quais serão as funções do estudante dentro do projeto)
2.4. De que forma será encaminhada, junto ao estudante, a elaboração dos relatórios ﬁnais e parciais?
2.5. Como será a par cipação do estudante em eventos cien ﬁcos? (Detalhar como será o envolvimento do estudante em todas as fases do evento, desde a
preparação do material para submissão até par cipação e apresentação).
2.6. Carga horária semanal para execução do plano de trabalho:
2.7. Cronograma de execução de a vidades do estudante:
A vidades

1

2

3

4

5

Meses
6
7

8

9

10

11

12

Plano de EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PIAP
(Preencher apenas se es ver pleiteando apoio ﬁnanceiro)
1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (Incluir também nos casos de renovação)
RECURSOS MATERIAIS (Descrever os materiais que serão necessários à execução do projeto eob dos por meio do recebimento do auxílio ﬁnanceiro de acordo com
o item 9.3. do Edital) (Máximo: três páginas)
1.1. Material de Consumo:
Descrição
Quan dade
A vidade do projeto a que está vinculado
Provável semestre de aquisição
Valor unitário(R$)
Valor total(R$)

1.2. Material Permanente:
Descrição
Quan dade

A vidade do projeto a que está vinculado

1.3. Inscrição em Evento:
Evento
Local

Provável semestre de aquisição

Valor unitário(R$)

Valor total(R$)

Data

Valor unitário(R$)

Valor total(R$)

Total Geral
1.4. Descrever como os materiais serão alocados no campus.

R$

1.5. Limitações e Diﬁculdades (Descrever possíveis diﬁculdades e limitações que poderão interferir na execução do auxílio ﬁnanceiro e comprometer os obje vos preconizados. Explicar
as medidas previstas para evitar ou superar essas diﬁculdades).

2. Jus ﬁca va da solicitação: (Explicar de que forma o material contribuirá e/ou será u lizado no projeto)
3. Viabilidade de execução do projeto: (Explicar se há viabilidade de uso dos recursos no prazo de vigência do Edital, de acordo com a infraestrutura do Campus).

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS NO COPE

O Comitê de Pesquisa e Extensão (COPE) do IFPR Campus ___________________________, declara que o projeto
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
a ser subme do no Edital PROEPPI nº _______________, está devidamente cadastrado por este Comitê e o servidor
(a)
______________________________________________, SIAPE ______________, coordenador(a) do referido projeto encontra-se adimplente com as obrigações junto
a esse comitê de Assessoramento, não havendo problemas ou pendências em cadastros de projetos, entregas de relatórios parciais ou ﬁnais, total de carga horária
des nada à pesquisa e extensão, comprovação de realização de a vidades de pesquisa e extensão fora do campus ou outras pendências de acordo com a
regulamentação desse comitê.

Local e data: _______________, _____de _________________ de 2019.
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_______________________________________
Nome e Assinatura do Presidente do COPE

ANEXO IV
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

Critérios avalia vos para os projetos:
Critérios avalia vos – projeto novo
O projeto caracteriza-se claramente como Projeto de Pesquisa?
1. O texto é claro, obje vo e usa linguagem correta
2. A questão da pesquisa está devidamente formulada
3. A jus ﬁca va do Projeto discute a importância da realização da pesquisa para a ciência e a sociedade u lizando citações da revisão de literatura e argumentos
próprios coerentes com a proposta de estudo
4. Os obje vos cien ﬁcos estão deﬁnidos de modo claro e são coerentes com o tema da pesquisa.
5. A pesquisa es mula o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas capazes de trazer bene cios à comunidade.
6. A metodologia discute de forma clara a natureza da pesquisa e o corpus ou população deﬁnidos como amostra e/ou objeto de estudo.
7. A metodologia descreve e detalha o processo de levantamento e coleta de dados e as técnicas a serem u lizadas.
8. A metodologia descreve claramente o processo de análise dos dados e é coerente com a natureza da pesquisa.
9. O cronograma contempla as etapas descritas no método com prazos adequados para o desenvolvimento da pesquisa.
10. O projeto apresenta uma fundamentação teórica consistente com o tema e com os obje vos estabelecidos.
TOTAL

Critérios avalia vos – projeto de renovação
Resumo do projeto: O resumo foi atualizado, contemplando todas as etapas que foram desenvolvidas no ano anterior.
Obje vos: A proposta descreve os novos obje vos a serem alcançados e/ou obje vos que não estavam previstos no projeto. A questão a ser inves gada está
corretamente evidenciada?
Método u lizado: O método está descrito de forma coerente, de modo a compreender as etapas desenvolvidas.
Resultados ob dos: A proposta descreve de forma detalhada todos os resultados ob dos até o momento.
Discussão: Foi produzida uma discussão baseada nos resultados ob dos e dados da literatura?
Aplicação: É possível estender os resultados ob dos em bene cio à comunidade.
Renovação: A nova proposta apresenta jus ﬁca va consistente para garan r a con nuidade do projeto, trazendo bene cios ainda maiores à Ciência e à
comunidade.
TOTAL

Pontuação
Máxima
( )sim
( ) não
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,0
1,5
0,5
0,5
10,0

Pontuação
Máxima
1,0
1,0
1,0
1,5
2,0
1,5
2,0
10,0

Critérios avalia vos para os planos de trabalho:

Critérios avalia vos - plano de trabalho PIBIC-Jr
1. O plano de trabalho prevê, seguramente, a iniciação do estudante na pesquisa, garan ndo sua par cipação efe va na execução do projeto.
2. O plano de trabalho possibilita uma aprendizagem de método cien ﬁco ao estudante, reforçando os demais aspectos de aprendizagem geral (ar culação com o
ensino e a extensão) e desenvolvimento pessoal e proﬁssional.
3. A carga horária está correta (mínimo de 12 horas semanais).
4. O Plano de trabalho está adequadamente direcionado ao nível de ensino do estudante (nível médio).
5. O plano de trabalho prevê a autonomia do estudante na elaboração dos relatórios, bem como na par cipação em eventos cien ﬁcos.
TOTAL

Critérios avalia vos – plano de trabalho PIBIC
1. O plano de trabalho prevê, seguramente, a iniciação do estudante na pesquisa, garan ndo sua par cipação efe va na execução do projeto.
2. O plano de trabalho possibilita uma aprendizagem de método cien ﬁco ao estudante, reforçando os demais aspectos de aprendizagem geral (ar culação com o
ensino e a extensão) e desenvolvimento pessoal e proﬁssional.
3. A carga horária está correta (mínimo de 20 horas semanais).
4. O Plano de trabalho está adequadamente direcionado ao nível de ensino do estudante (graduação).
5. O plano de trabalho prevê a autonomia do estudante na elaboração dos relatórios, bem como na par cipação em eventos cien ﬁcos.
TOTAL

Pontuação
Máxima
2,0
3,0
1,0
2,0
2,0
10,0

Pontuação
Máxima
2,0
3,0
1,0
2,0
2,0
10,0

Critérios avalia vos para o plano orçamentário:
Critérios avalia vos - plano orçamentário - projeto novo
1. O plano de execução do recurso ﬁnanceiro solicitado está em acordo com o tema, os obje vos e a metodologia descritos no projeto.
2. O cronograma de execução do projeto está em acordo com o tema, os obje vos e a metodologia descritos no projeto.
3. A descrição dos recursos materiais solicitados é obje va, clara e precisa.
4. A execução do projeto é viável dentro do prazo de vigência deste Edital (1 ano a par r do recebimento do recurso ﬁnanceiro).

Pontuação Máxima
3,0
2,0
3,0
2,0
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TOTAL

10,0

Critérios avalia vos – plano orçamentário – renovação
1. O recurso recebido através do edital anterior foi adequadamente u lizado.
2. O novo plano de execução orçamentária está de acordo com o tema do projeto e com os novos obje vos estabelecidos.
3. A descrição dos recursos materiais solicitados é obje va, clara e precisa.
4. A execução dos novos obje vos é viável dentro do prazo de vigência deste Edital (1 ano a par r do recebimento do recurso ﬁnanceiro).
TOTAL

Referência: Processo nº 23411.013966/2018-16

Pontuação Máxima
2,0
3,0
3,0
2,0
10,0
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