EDITAL FACEPE 05/2022
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PIBIC/FACEPE – 2022
ANEXO I
– ROTEIROS –

NOTA: Projetos e planos de trabalho fora destas
especificações serão automaticamente
desenquadrados pela área técnica da FACEPE, NÃO
CABENDO RECURSO ADMINISTRATIVO.

A) PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
O projeto deve estar claramente caracterizado como pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, conter
até 09 (nove) páginas, incluindo a capa e as referências, apenas em formato “.pdf”, nas seguintes
especificações obrigatórias:
Formato A4, margens superior 1,5 cm; inferior 2,5 cm; esquerda e direita 2,0 cm;
Parágrafos com espaçamento: 0 pt (Antes), 6 pt (Depois) e 1,5 linha (Entre linhas);
Fonte dos títulos e subtítulos: Arial 12, negrito, alinhamento à esquerda;
Fonte do corpo de texto: Arial 10, não negrito, alinhamento justificado.

➢
➢
➢
➢

O projeto deve seguir o roteiro abaixo, de forma a permitir sua adequada análise por parte da Comissão de
Julgamento.
a)

Título

b)

Objetivos

c)

Introdução (estado da arte)

d)

Metodologia

e)

Metas e fases do desenvolvimento do projeto com cronograma

f)

Relevância e impacto do projeto no desenvolvimento científico e tecnológico de Pernambuco

g)

Possível contribuição ao desenvolvimento econômico e social de Pernambuco

h)

Descrição de apoio financeiro e/ou institucional que assegure a viabilidade de execução do projeto

i)

Bibliografia

B) PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL DO BOLSISTA
O plano de trabalho, distinto para cada candidato à bolsa devidamente identificados na primeira página,
deve conter até 05 (cinco) páginas, incluindo a capa e as referências, apenas em formato “.pdf”, nas
seguintes especificações obrigatórias:
➢
➢
➢
➢

Formato A4, margens superior 1,5 cm; inferior 2,5 cm; esquerda e direita 2,0 cm;
Parágrafos com espaçamento: 0 pt (Antes), 6 pt (Depois) e 1,5 linha (Entre linhas);
Fonte dos títulos e subtítulos: Arial 12, negrito, alinhamento à esquerda;
Fonte do corpo de texto: Arial 10, não negrito, alinhamento justificado.

O plano de trabalho, devidamente identificado com o título, nome do aluno e do orientador, deve seguir o
roteiro abaixo, de forma a permitir sua adequada análise por parte da Comissão de Julgamento.
a)

Introdução

b)

Objetivos específicos

c)

Materiais e métodos

d)

Resultados esperados para a vigência da bolsa

e)

Cronograma de atividades

f)

Referências bibliográficas
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C) PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO (PARCIAL OU FINAL)
DE ATIVIDADES DO BOLSISTA
1. CAPA (identificação do projeto). Deve conter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Instituição (departamento, laboratório, área, etc.)
Título do projeto
Local do experimento ou da atividade e período de realização
Aluno(a)
Curso
Número do processo no Sistema AgilFAP/FACEPE
Orientador(a)
Período de vigência da bolsa

2. Introdução (relevância do trabalho e revisão de literatura)
3. Objetivos (geral e específicos)
4. Metodologia
5. Resultados e discussão (descrição dos resultados em função dos tipos/modelos de análise dos dados
usados, com discussão)
6. Conclusões
7. Dificuldades encontradas
8. Atividades paralelas desenvolvidas pelo bolsista
9. Referências bibliográficas (todas as citações do texto devem ser listadas em ordem alfabética de
acordo com as normas da ABNT - procurar a bibliotecária de sua instituição para maiores informações).
10.ANEXO 1º – cópia do comprovante de matricula atualizado (apenas para relatório parcial).
11.ANEXO 2º – declaração do bolsista sobre a existência ou não de vínculos empregatícios e/ou percepção
de remuneração regular (apenas para relatório parcial).
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ANEXO II

MODELO PARA CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

[TIMBRE/LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO]
CARTA DE ANUÊNCIA

Declaramos, para os devidos fins, que concordamos em receber [NOME DO ESTUDANTE],
estudante do curso de [NOME DO CURSO], atualmente no [Nº DO PERÍODO] período, candidato(a) a
uma bolsa de "Iniciação Científica", facultando-lhe o uso das instalações e laboratórios do [NOME DO
DEPARTAMENTO], da [NOME DA INSTITUIÇÃO], para, sob coordenação e orientação do(a)
pesquisador(a) [NOME DO(A) ORIENTADOR(A)], participar do projeto de pesquisa intitulado [NOME DO
PROJETO DE PESQUISA].

Cidade, data

Assinatura
Identificação do representante legal do(a) Instituição/Departamento/Unidade
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ANEXO III
Declaração do bolsista IC
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Instituição:
Nº do processo:
Orientador:
Bolsista:
Título do projeto:

ANDAMENTO DO PROJETO (2.000 caracteres)

Fazer uma síntese das atividades desenvolvidas, informando quaisquer problemas e providências tomadas.

DECLARAÇÃO SOBRE ACÚMULO DE BOLSA E REMUNERAÇÃO:
(

)

Declaro não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza, não acumular bolsa desta e de outra instituição ou programa.
Declaro ainda não exercer qualquer atividade remunerada que comprometa a minha dedicação integral às atividades
acadêmicas e de pesquisa.

Declaro estar ciente de que qualquer irregularidade, mesmo que detectada posteriormente, acarretará na imediata interrupção das
mensalidades e na obrigatoriedade de restituição à FACEPE dos recursos aplicados irregularmente, bem como o cancelamento da bolsa
utilizada indevidamente.
Recife, ______ de _________________de _____________
Assinatura (bolsista):
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ANEXO IV
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ANEXO V
MODELO de TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ORIENTADOR E INSTITUIÇÃO ONDE O PROJETO SERÁ
DESENVOLVIDO

TERMO DE COMPROMISSO

Declaro, para os devidos fins, que eu, [NOME DO(A) ORIENTADOR(A)], docente da
[NOME DA INSTITUIÇÃO DO(A) ORIENTADOR(A)], assumo compromisso com a
[NOME DA INSTITUIÇÃO ONDE SERÁ DESENVOLVIDO O PROJETO], onde será
desenvolvido o [NOME DO PROJETO DE PESQUISA] do candidato à bolsa de "Iniciação
Científica" [NOME DO(A) CANDIDATO(A) À BOLSA].

Cidade, data

Assinatura
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