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A Pró-Reitoria Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGP) da Faculdades EST torna 
público o presente Edital, que visa selecionar 2 (dois) projetos de pesquisa e orien-
tadores/as para bolsas de iniciação científica dentro do Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica – PROBIC, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio Grande do Sul – FAPERGS. 
 
1. – Requisitos e compromissos do/da orientador/orientadora 
1.1 – Ser pesquisador/pesquisadora, atuante da Faculdades EST, com doutorado, 
que tenha produção científica, divulgada em veículos de comunicação da área. 
1.2 – Ter experiência como orientadora/orientador de graduação e pós-graduação. 
1.3 – Cabe à/ao orientadora/orientador escolher e indicar, para bolsista, o/a dis-
cente com perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previs-
tas observando princípios éticos e conflito de interesse. 
1.4 – A/o orientadora/orientador poderá, com justificativa, solicitar a exclusão de 
bolsista, podendo indicar novo/nova discente para a vaga, desde que satisfeitos os 
prazos operacionais adotados pela instituição e não exceda a vigência da bolsa. 
1.5 – O/a pesquisador/pesquisadora deverá incluir o nome do/da bolsista nas pu-
blicações e nos trabalhos apresentados em congressos e seminários, cujos resul-
tados tiveram a participação efetiva do/da bolsista. 
1.6 – É vedada ao/à orientador/orientadora repassar diretamente a outro ou outra a 
orientação de seu/sua(s) bolsista(s). Em casos de impedimento eventual do/da 
orientador/orientadora, a(s) bolsa(s) retorna(m) à coordenação de iniciação cientí-
fica do programa que deliberará pela continuidade, ou não, do projeto sob nova 
orientação. 
1.7 – É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais discen-
tes. 
1.8 – Assumir compromisso formal com as atividades do/da bolsista, envolvendo: 
1.8.1 – A orientação do/da bolsista nas diversas fases do trabalho de pesquisa, 
incluindo elaboração de relatórios técnico-científicos e de outros meios para divul-
gação dos resultados. 
1.8.2 – A permissão e o estabelecimento de adequadas condições de acesso às 
instalações laboratoriais ou outras imprescindíveis para realização do Plano de 
Trabalho do/da bolsista. 
1.8.3 – O acompanhamento e apoio às exposições dos trabalhos realizados pe-
lo/pela bolsista em congressos, seminários ou outros eventos e por ocasião do 
Seminário de Iniciação Científica, a ser realizado pela instituição participante. 
 
2. – Requisitos e compromissos do/da bolsista 
2.1 – Estar regularmente matriculado/matriculada em curso de graduação da Fa-
culdades EST. 
2.2 – Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades aca-
dêmicas e de pesquisa. 
2.3 – Ser selecionado/selecionada e indicado/indicada pelo/pela orienta-
dor/orientadora. 
2.4 – Cumprir as atividades que lhe forem destinadas pelo/pela orienta-
dor/orientadora, conforme plano de trabalho aprovado. 



2.5 – Apresentar no Salão de Pesquisa da EST sua produção científica, e em pelo 
menos mais um evento equivalente na região. 
2.6 – Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição 
de bolsista da FAPERGS. 
2.7 – Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedado o acúmulo 
desta com bolsas de outras instituições. 
2.8 – Devolver à FAPERGS, em valores atualizados e acrescidos de juros previs-
tos em lei, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e 
compromissos estabelecidos acima não forem cumpridos. 
 
3. - Cronograma: 
3.1 – Abertura do presente edital: 01 de agosto de 2022. 
3.2 – Prazo para inscrição de projetos: 31 de agosto de 2022. 
3.3 – Apreciação dos projetos pelo Comitê Institucional (Comissão de Pesquisa): 
12 de setembro de 2022. 
3.4 – Divulgação do resultado em ordem de prioridade: 13 de setembro de 2022. 
3.5 – Cadastramento do/a bolsista no SigFAPERGS ( http://sig.fapergs.rs.gov.br/ ) 
e envio de documentação: 30 de setembro de 2022. 
3.6 – Encaminhamento dos documentos à FAPERGS: 03 de outubro de 2022. 
3.7 – Início das atividades das/dos bolsistas aprovadas/aprovados: 03 de outubro 
de 2022. 
3.8 – Duração das bolsas: 11 meses (31 de agosto de 2023). Os valores serão 
pagos, nos valores estabelecidos pela FAPERGS, a cada mês diretamente na con-
ta do/da bolsista aberta para tal fim numa agência do BANRISUL. 
3.9 – Eventuais pedidos de reconsideração deverão ser encaminhados no prazo 
de 24 horas a partir da divulgação do resultado e serão julgados pelo Conselho 
Acadêmico da EST, em caráter definitivo, que ouvirá o/a orientador/orientadora 
proponente e a Comissão de Pesquisa. 
 
4. – Documentos para a inscrição: 
Do/da orientador/orientadora: 
4.1 – Cópia do projeto de pesquisa. 
4.2 – Plano de trabalho de 12 meses para o/a bolsista. 
Do/da candidato/candidata à bolsa: 
4.3 – Ficha de cadastramento (solicitar por e-mail: walmor@est.edu.br ). 
4.4 – Atestado de matrícula e histórico escolar, com excelente desempenho aca-
dêmico. O/a candidato/candidata precisa ter concluído, no momento da inscrição, 
pelo menos um semestre do curso de graduação e ter cursado o componente dis-
ciplinar Metodologia de Pesquisa. 
4.5 – Declaração de que não possui outro tipo de bolsa e, ainda, que dispõe de 
tempo livre, com compromisso de 20 horas semanais, para o adequado desempe-
nho de suas atribuições como participante do projeto de pesquisa. 
4.6 – Cópia de RG e CPF. 
 
5. – Relatórios 
5.1 – Será feito, pelo/pela bolsista e pelo/pela orientador/orientadora, um breve 
relatório intermediário após seis meses, com informações sobre o andamento da 
pesquisa, o desempenho do/da bolsista e eventuais adaptações que se tornaram 
necessários. Este relatório será encaminhado à Comissão de Pesquisa para ciên-
cia e, se for necessário, para deliberação. 
5.2 – No final da bolsa ou no momento do pedido de renovação, se for o caso, será 
feito um relatório completo das atividades, com comprovantes de participação em 



eventos, textos publicados etc., auto avaliação do/da bolsista e parecer do/da ori-
entador/orientadora. Este será encaminhado à Pró-Reitoria, que o submeterá à 
avaliação pela Comissão de Pesquisa. 
5.3 – A avaliação do relatório levará em conta os seguintes critérios: 
a) a compatibilidade do relatório com o plano de trabalho, evidenciando participa-
ção efetiva do/da bolsista na pesquisa e orientação condizente com o objetivo de 
formar pesquisadores/pesquisadoras; 
b) a apreensão pelo/pela bolsista de métodos e processos científicos; 
c) produção bibliográfica e/ou técnica do/da bolsista durante a bolsa, como publi-
cações, elaboração de material, apresentação de trabalhos em eventos acadêmi-
co-científicos ou outros; 
d) conteúdo e forma dos relatórios finais e da produção científica e/ou técnica em 
geral. 
5.4 - Relatórios insuficientes serão devolvidos aos/às bolsistas e orientado-
res/orientadoras para providências no prazo de 30 dias. 
 
6. – Pedidos de renovação e de substituição 
6.1 - A renovação da bolsa IC, se interessar e se concedida pela FAPERGS, deve 
ser solicitada 60 dias antes do encerramento da vigência da bolsa. 
6.2 - A substituição do/da bolsista é permitida a partir de 01/02/2023 até 
10/07/2023. Ela pode se dar pelos seguintes motivos: desistência ou desligamento 
do curso, desempenho insuficiente, não cumprimento da carga horária e/ou outros 
fatores julgados pertinentes de acordo com a natureza de cada projeto. 
6.3 - Os pedidos de substituição de bolsista devem ser encaminhados pelo/pela 
orientador/orientadora à Pró-Reitoria, que os encaminhará à FAPERGS, com 
apresentação de novo/nova bolsista que atenda aos critérios supracitados e tenha 
submetido os documentos exigidos. 
6.4 – O/a bolsista, ao ser desligado/desligada de sua atividade, deverá expressar 
por escrito a ciência de seu desligamento e os motivos que ensejaram tal situação. 
6.5 - casos não previstos neste Edital serão examinados pela Comissão de Pes-
quisa, em conformidade com as normas do PROBIC da FAPERGS, disponíveis no 
site desta. 
 
São Leopoldo, 01 de agosto de 2022. 
 

 
Prof. Dr. Júlio Cézar Adam 
Pró-Reitor Pós-Graduação e Pesquisa 
Coordenador Institucional do PROBIC-FAPERGS 
 
 
Extrato do edital: 
ASSINATURA DO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA 
14.1 Para possibilitar a assinatura do Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa e o 
pagamento do auxílio nos prazos estipulados neste Edital, deverão ser providenci-
ados e inseridos no sistema SigFapergs (https://sig.fapergs.rs.gov.br/), pelo bolsis-
ta indicado, os documentos relacionados abaixo: 
Pelo Bolsista (no SigFapergs - https://sig.fapergs.rs.gov.br/) 



a) Cadastro atualizado no SigFapergs, até a data limite estipulada no cronograma - 
item 2 deste Edital; 
b) Cópia do CPF e RG (ambos os lados do documento) e do Comprovante de Ma-
trícula atualizado, anexados no link Dados Pessoais/Envio de Documentos Pesso-
ais/Tipo de Documento/Outros Documentos Pessoais; 
c) Documento com o número da conta e agência no BANRISUL, na qual os recur-
sos serão depositados, anexado no link Dados Pessoais/Envio de Documentos 
Pessoais/Tipo de Documento/Outros Documentos Pessoais. 
14.2 As assinaturas nos Temos de Outorga serão coletadas por meio da Platafor-
ma Clicksign, por isso, não será necessária incluir a assinatura digitalizada no do-
cumento. O bolsista, o orientador, o representante legal e as testemunhas deverão 
assinar o Termo de Outorga no prazo estabelecido neste Edital. Não será neces-
sário o envio de documento físico assinado. 
OBRIGAÇÕES DURANTE A VIGÊNCIA DA BOLSA 
15.1 Do bolsista 
a) Cumprir integralmente as atividades previstas no plano de trabalho aprovado, 
relativas ao projeto de pesquisa; 
b) Fazer referência à sua condição de bolsista da FAPERGS, nas publicações e 
trabalhos apresentados; 
c) Apresentar os resultados alcançados no desenvolvimento do plano de trabalho 
através de relatório técnico e sob a forma de painéis/pôsteres e exposições orais, 
por ocasião do Seminário de Iniciação Científica e/ou Tecnológica ou evento equi-
valente. 
15.2 Do orientador 
a) Incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em 
congressos e seminários, cujos resultados tiveram participação efetiva do bolsista; 
b) Solicitar à Comissão Interna de Seleção e Avaliação o cancelamento da bolsa 
do aluno que descumprir o plano de trabalho ou estabelecer vínculo empregatício 
durante a vigência da bolsa concedida pela FAPERGS; 
c) Informar imediatamente à Comissão Interna de Seleção e Avaliação qualquer 
alteração na relação e compromissos do bolsista com o desenvolvimento das ativi-
dades de seu plano de trabalho. 


