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A Faculdade Luciano Feijão, representada pela Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, 

em conformidade com a Direção Geral, no uso de suas atribuições, torna público o Edital 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (BICT), 

de acordo com as diretrizes estabelecidas no Convênio de Parceria Celebrado com a 

Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) 

para fins de concessão, implementação, acompanhamento e implementação  das bolsas 

de iniciação científica e tecnológica concedidas por aquela Fundação e com a Resolução 

n. 03/2019, de 26 de junho de 2019, que regulamenta o Programa de Iniciação Científica 

(PROIC) da Faculdade, ajustando dessa última ao contido no respectivo Convênio com a 

FUNCAP e ao  estabelecido na Instrução Normativa 01/2018 daquela Fundação. 

  

1.  OBJETIVO GERAL 

Fomentar, junto aos discentes dos cursos de graduação dessa Instituição, o 

desenvolvimento de competências profissionais mediadas pelo espírito científico e 

problematizador, de modo a torná-los mais capacitados à dinamicidade do mercado de 

trabalho e comprometidos com o papel social da pesquisa. 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I– Estimular o envolvimento de discentes dos cursos de graduação com a pesquisa 

científica; 



II- Propiciar a participação de referidos estudantes nos Grupos de Pesquisa da Faculdade 

junto ao Diretório do CNPq, conforme Resolução 04/2019, da Faculdade, corroborando, 

assim para a existência de uma Política de Pesquisa na Faculdade; 

III – Qualificar os discentes para os programas de pós-graduação, antecipando sua 

inserção no mestrado; 

IV – Proporcionar aos discentes a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, 

estimulando seu desenvolvimento no campo do pensamento científico e da criatividade; 

V – Incentivar a cultura da produção científica qualificada e com compromisso social e 

ético. 

 

2. SOBRE OS PRAZOS E PROCESSO DE SUBMISSÃO 

2.1. Lançamento do Edital: 10/09/2020 

2.2. Período de inscrições: 10 a 14/09/2020 

2.3. Submissão do Projeto, conforme ANEXO I: deve ser enviado eletronicamente, pelo 

docente orientador, em formato eletrônico “pdf”, para o e-mail 

pesquisa.extensao@flucianofeijao.com.br, com cópia para teresa_mota@yahoo.com.br.  

2.5. Seleção: 15/09/2020 

2.6. Divulgação do Resultado Preliminar: até 15/09/2020 

2.7. Período de Recursos: 16/09/2020 

2.8. Resultado Final: 17/09/2020 

2.9. Vigência dos projetos: 17/09/2020 a 17/08/2021 

 

3. REQUISITOS PARA A INDICAÇÃO DOS ESTUDANTES  

3.1. Possuir Currículo Lattes cadastrado e atualizado; 

3.2. Estar regularmente matriculado(a) em um curso de graduação da Faculdade Luciano 

Feijão e possuir índice de rendimento acadêmico (IRA) igual ou superior a 7,0 (sete); 

3.3. Não ter mais de duas reprovações no curso de graduação no qual estiver matriculado; 

3.4. Ser selecionado e indicado pelo docente, professor orientador, mediante processo 

seletivo dialogado com a Coordenadoria de Pesquisa e Extensão dessa IES, fazendo 

constar do projeto; 

3.5. Concordar em atuar como voluntário, com exceção dos dois que serão 

selecionados como bolsistas da FUNCAP. 

 

 

 



4. REQUISITOS PARA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS DA FUNCAP 

4.1. Serão selecionados entre os melhores projetos apresentados 02(dois) estudantes 

indicados pelos professores orientadores para serem bolsistas da FUNCAP; 

4.2. Os bolsistas, além dos requisitos do item 3, não podem possuir vínculo empregatício 

ou exercer qualquer atividade profissional; 

4.3. Terão que dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 

4.4. Tem que estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a 

acumulação desta com a de quaisquer outros programas; 

 

5. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES 

ORIENTADORES 

5.1. O professor orientador deve preencher, cumulativamente, as seguintes condições:  

5.1.1. Ser pesquisador(a) com titulação de doutor(a), que tenha expressiva produção 

científica, tecnológica, divulgada nos principais veículos de comunicação da área, nos 

últimos 5 anos. 

5.1.2 Manter o Currículo Lattes atualizado; 

5.1.3. Ter vinculado empregatício/funcional permanente com pelo menos um dos cursos 

de graduação da Faculdade Luciano Feijão; 

5.1.4. Integrar Grupo de Pesquisa cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do 

CNPq e certificado pela Coordenadoria de Pesquisa e Extensão da Faculdade; 

5.1.5. Ter ciência do Convênio entre a FUNCAP e a Faculdade Luciano Feijão para fins 

de implantação do Programa e da Resolução do Programa Institucional de Iniciação 

Científica da Faculdade; 

5.1.6. Selecionar e indicar até 05 (cinco) estudantes que atenda aos requisitos, observando 

princípios éticos e conflitos de interesse; 

5.1.7. Estar em dia com suas obrigações junto à Coordenadoria de Pesquisa e Extensão 

da Faculdade, isto é, não possuir qualquer condição de inadimplência tais como: não 

entrega dos relatórios mensais e do relatório final de suas atividades; 

5.1.8. Ter reconhecida competência científica, caso em que terão precedência em relação 

aos demais, quanto ao recebimento de incentivo financeiro para orientação de bolsistas. 

Bolsistas de produtividade do CNPq, por definição, têm reconhecida competência 

científica. 

 

 

 



6. INFORMAÇÕES GERAIS 

6.1. O(s) professor(es) orientador(es) que tiver(em) seu(s) Projeto(s) aprovado(s) por 

meio do PROIC atuarão como voluntários, não fazendo jus a carga horária adicional, 

responsabilizando-se, no entanto, pela orientação de até 05 (cinco) discentes; 

6.2. Os professores orientadores dos projetos não poderão coordenar qualquer outra 

atividade ainda que ligada à Gestão; 

6.3. Os estudantes, que devem ser selecionados e indicados pelo professor orientador até 

a inscrição do Projeto, devem cumprirem carga horária de 10 (dez) horas semanais de 

atividades, para atuarem como voluntários ou bolsistas da FUNCAP (apenas dois); 

6.4. O período de execução do Projeto será de 12 (doze) meses, podendo ser 

renovado, mediante resultados da avaliação institucional; 

6.5. Deve constar no projeto submetido a equipe de execução e o Plano de Trabalho a ser 

desenvolvido durante a vigência da proposta, com detalhamento das atividades de cada 

um dos membros; 

6.6. O acompanhamento dos Projetos será realizado pela Coordenadoria de Pesquisa e 

Extensão da Faculdade Luciano Feijão, a partir de Relatórios mensais e do Relatório final, 

recebidos dos professores orientadores, e da participação em reuniões mensais com 

calendário previamente informado;  

6.7. Os professores orientadores dos projetos, bem como os estudantes bolsistas e 

estudantes voluntários assinarão um termo de outorga que deverá ser entregue até o 

primeiro dia de vigência do projeto. Antes da assinatura do termo de outorga, os 

estudantes bolsistas deverão entregar cópia dos documentos RG e CPF autenticados pela 

Faculdade Luciano Feijão ou cartório; 

 

7. SOBRE O PROJETO 

7.1. O presente Edital fomenta a apresentação de propostas de Projetos de Pesquisa, por 

Curso, vinculados aos Grupos de Pesquisa ou Linhas de Pesquisa cadastrados junto 

ao Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq certificados pela Coordenadoria de 

Pesquisa e Extensão da Faculdade. 

 

8. COMPROMISSO DOS DOCENTES – PROFESSORES ORIENTADORES E 

DOS DISCENTES  

8.1. Professor orientador 

8.1.1. Prestar orientação teórica e metodológica aos estudantes em todas as etapas de 

desenvolvimento do projeto; 



8.1.2. Participar, juntamente com os estudantes, das reuniões mensais dos Projetos 

selecionados com a Coordenadoria de Pesquisa e Extensão a realizar-se nas datas 

previamente definidas; 

8.1.3. Apresentar Relatório Mensal e Final à Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, 

com a descrição das atividades desenvolvidas; 

8.1.4. Integrar o Grupo de Pesquisa ao qual o Projeto de Pesquisa selecionado está 

vinculado; 

8.1.5. Apresentar Relatório com os Resultados obtidos no Projeto no Seminário de 

Iniciação Científica e trabalho nos Encontros Acadêmicos da Faculdade Luciano 

Feijão. A ausência não justificada implicará inadimplência junto à Coordenadoria de 

Pesquisa e Extensão, impedindo o docente de participar do processo de seleção em editais 

posteriores; 

8.1.6. Solicitar a exclusão do bolsista da FUNCAP, podendo indicar novo aluno para a 

vaga, desde que cumpra carga horária mínima de 75% do tempo total previsto adotados 

pela Faculdade Luciano Feijão e obedecendo os prazos operacionais adotados pela 

FUNCAP, mediante apresentação de uma justificativa; 

8.1.7. O professor orientador não poderá, na mesma vigência, indicar bolsista excluído; 

8.1.8. Informar ao Comitê Institucional do Programa de Bolsas de Iniciação Científico-

tecnológica (BICT) da Faculdade Luciano Feijão, a suspensão e/ou cancelamento de 

bolsas da FUNCAP. Do contrário, serão responsabilizados pelo ressarcimento dos valores 

referentes as concessões indevidas, desde que se identifiquem evidências do orientador 

ter agido com negligência, imperícia, imprudência ou má-fé;   

8.1.9. É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa da FUNCAP entre dois ou mais 

alunos; 

8.1.10. Acompanhar a frequência dos estudantes, solicitando, imediatamente, a rescisão 

da bolsa da FUNCAP, em caso de bolsistas faltosos ou que apresentem dificuldades em 

realizar as atividades propostas; 

8.1.11. Fazer cumprir as datas estabelecidas pela Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, 

principalmente, aquelas referentes às entregas dos relatórios mensal e final; 

8.1.12. Participar do Seminário de Iniciação Científica e dos Encontros Acadêmicos, 

apresentando os resultados da produção acadêmica do(s) seu(s) estudante(s); 

8.1.13. Incluir o seu nome nas publicações e nos trabalhos oriundos do Projeto fazendo 

referência à condição de “Professor Orientador de Projeto de Pesquisa do Programa de 

Iniciação Científica da Faculdade Luciano Feijão em parceria com a FUNCAP”; 



8.1.14. Incluir o nome do discente nas publicações e nos trabalhos apresentados em 

congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do mesmo; 

8.1.15. Comprometer-se a não repassar a outro a orientação de seu(s) discente(s), em 

casos de impedimento eventual do professor orientador; 

8.1.16. O professor orientador dos bolsistas da FUNCAP deverá ter ciência da Instrução 

Normativa nº 01/2018 da FUNCAP, podendo ser responsabilizado pelo descumprimento 

de referida Instrução, desde que a FUNCAP identifique evidências do orientador ter 

havido com negligência, imperícia, imprudência ou má-fé; 

8.2. Estudante voluntário e bolsista da FUNCAP: 

8.2.1. Cumprir a carga horária semanal de 10 (dez) horas de atividades e as atribuições 

que lhe forem repassadas pelo professor orientador; 

8.2.2. Participar da reunião mensal de acompanhamento com a Coordenadoria de 

Pesquisa e Extensão, a realizar-se nas datas previamente definidas; 

8.2.3. Integrar o Grupo de Pesquisa ao qual o Projeto de Pesquisa selecionado está 

vinculado; 

8.2.4. Incluir seu nome nas publicações e nos trabalhos oriundos do Projeto, fazendo 

referência à condição de “Estudante voluntário do PROIC da Faculdade Luciano Feijão” 

ou “Estudante Bolsista da FUNCAP junto ao PROIC da Faculdade Luciano Feijão”;  

8.2.5. Apresentar sua produção científica sob a forma de pôsteres, resumos e/ou painéis, 

Resultados do Projeto, junto com o professor orientador, no Seminário de Iniciação 

Científica e acompanhar o Professor Orientador na apresentação dos Encontros 

Acadêmicos da Faculdade Luciano Feijão. A ausência não justificada em referidos 

eventos, implicará inadimplência junto à Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, 

impedindo o discente de participar do processo de seleção de bolsas nos próximos editais; 

8.2.6. Elaborar, sob a orientação do professor orientador, os relatórios mensais e final do 

Projeto aprovado; 

8.2.7. Ter conta corrente (não conjunta) no Banco Bradesco ou conta Next, para o caso 

de bolsas da FUNCAP; 

8.2.8. Devolver à FUNCAP, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam 

cumpridos. 

8.2.9. Não ser reprovado em nenhuma disciplina, durante a vigência do termo de outorga 

e concessão da bolsa da FUNCAP;  

 

 



9. SELEÇÃO DOS PROJETOS  

A seleção dos projetos atenderá aos requisitos contidos neste edital e observará as 

diretrizes da Instrução Normativa nº 01/2018 da FUNCAP, a saber:  

9.1. As propostas serão analisadas pelo Comitê Institucional do Programa de Bolsas de 

Iniciação Científico-tecnológica (BICT) da Faculdade Luciano Feijão; 

9.2. No processo de seleção, participará um Comitê Externo, constituído de Pesquisadores 

com Bolsa de Produtividade do CNPq ou com perfil equivalente para supervisão das 

etapas; 

9.3. A seleção ocorrerá em duas etapas: análise do perfil docente e análise do mérito 

científico do projeto. Cada uma delas terá uma pontuação variando entre 0 (zero) e 10,0 

(dez) pontos, sendo a nota final resultante da média aritmética simples daquelas 

alcançadas em cada etapa. 

9.3.1 Análise do perfil docente: 

a) Número de artigos publicados em periódicos com qualis, na área, nos últimos 5 anos; 

b) Número de orientações discentes;  

c) Participação em banca de mestrado e doutorado; e    

d) Participação em Comitê Científico. 

9.3.2 Análise do mérito científico do projeto: 

a) Correspondência do título com o conteúdo proposto; 

b) Definição e desenvolvimento da problematização, justificativa e objetivos da proposta; 

c) Detalhamento metodológico; 

d) Fundamentação na literatura científica; 

9.4. Para fins de classificação, serão priorizados os professores doutores com reconhecida 

competência científica, permitindo precedência em relação aos demais, quanto ao 

recebimento de bolsas. Bolsistas de produtividade do CNPq, por definição, têm 

reconhecida competência científica; 

 

10. RECURSOS 

10.1. Os prazos recursais, após a divulgação do Resultado Preliminar pelo Comitê 

Institucional do Programa de Bolsas de Iniciação Científico-tecnológica (BICT) da 

Faculdade Luciano Feijão, encontram-se estabelecidos nas Informações de Prazos e 

Entrega de Projetos submetidos pelos Professores Orientadores (item 2.7 deste 

edital). 

 

 



11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A instituição não poderá limitar o acesso a bolsas adotando medidas não autorizadas 

pela FUNCAP, tais como: 

a) Restrições quanto à idade; 

b) Restrições ao fato de um(a) aluno(a) de graduação já ser graduado(a) por outro curso; 

c) Restrições quanto ao semestre/ano de ingresso do(a) aluno(a) na IES; 

d) Interferir ou opor restrições à escolha do(a) bolsista pelo(a) orientador(a), desde que 

o(a)aluno(a) indicado(a) atenda aos requisitos e tenham perfis acadêmicos compatíveis 

com as atividades previstas; 

e) Restrições ou favorecimento em virtude de raça, gênero, orientação sexual, convicção 

política e/ou religiosa. 

11.2. Nos casos omissos deste Edital, cabe ao Comitê Institucional do Programa de Bolsas 

de Iniciação Científico-tecnológica (BICT) deliberar sobre os demais aspectos. 

 

Sobral, 10 de setembro de 2020. 

 

Profa. Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota

 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão
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