
 

 
 

EDITAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PIBIC 2018: 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC 

 
Estabelece critérios para a concessão de Bolsas de Iniciação Científica do PIBIC 

2018: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica: 

 

A Diretoria acadêmica da Faculdade de Tecnologia Ibratec, torna público o presente 

Edital de convocação para seleção de estudantes dos cursos de graduação como 

Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), orientados 

por pesquisadores da Faculdade de Tecnologia Ibratec. 

 

1 – Disposições gerais sobre o Programa de Bolsas: 

1.1 - Número e distribuição de bolsas: 05 (cinco), dispostas da seguinte maneira: 03 (três) 

vagas para alunos matriculados no curso de Engenharia da Computação e 02 (duas) 

vagas para alunos matriculados no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

1.2 - Vigência: 12 (doze) meses: de Março de 2018 a Fevereiro de 2019 (culminando com 
a entrega dos resultados e apresentação de artigo científico na mostra acadêmica da 
Faculdade Ibratec). 

1.3 - Será concedido um desconto no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), nas 

mensalidades do aluno bolsista durante os 12 (doze) meses da vigência da pesquisa. 

1.4 –Será concedido aos professores orientadores Remy Eskinazi Santana e 

Anderson Tenório Sergio um valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais a título de 

incentivo à pesquisa. Este valor não é cumulativo (não podendo ser aumentado mesmo 

que o professor oriente mais de um projeto simultaneamente) e será concedido durante 

os doze meses da pesquisa, concomitante com o valor concedido em desconto aos 

alunos bolsistas. 

 

2- Inscrições (DE 01/02/2018 a 16/03/2018): 

2.1 - Condição: poderá participar do processo de seleção para obtenção de bolsas 

(PIBIC) o(a) candidato(a) que comprove: 

2.1.1 - Ser aluno(a) regularmente matriculado em curso de graduação acima 



 

mencionados no item 1.1 na Faculdade de Tecnologia Ibratec; 

2.1.2 - Ter cursado, no mínimo, o primeiro período de curso de graduação da 

Faculdade de Tecnologia Ibratec e não estar cursando o último período do curso; 

2.2 - Período, horário e local: 

2.2.1- Período: de 01/02/2018 a 16/03/2018 (recebimento de inscrições). 

2.2.2- Horário: de segunda a sexta, das 8:00hs às 21:00hs. 

2.2.3- Local: Secretaria acadêmica (por meio de protocolo). 

2.3 – Documentação exigida:  O(A)  aluno(a),  sob  orientação  do professor orientador 

previamente aprovado pela instituição, deverá apresentar, pessoalmente, os seguintes 

documentos:  

2.3.1- Cópia da Carteira de Identidade e CPF. 

2.3.2- Cópia atualizada do Histórico Escolar (Com coeficiente de rendimento 

escolar). 

2.3.3- Currículo Lattes; 

2.3.4- Requerimento de inscrição, em formulário próprio da Faculdade de 

Tecnologia Ibratec. 

2.4 – Disposições Gerais: 

2.4.1 - A inexatidão de declaração e a irregularidade de documentação, que verificadas 

posteriormente, eliminarão o candidato do processo em qualquer fase, anulando todos 

os atos dele decorrentes. 

2.4.2 – A atividade de pesquisa inserida no programa de PIBIC não gera nenhum vínculo 

empregatício com a Faculdade de Tecnologia Ibratec 

2.4.- A inscrição implicará, por parte do candidato, o conhecimento e a aceitação das 

normas deste Edital. 

3 Processo Seletivo: 

3.1- 1ª Etapa: Análise do currículo, histórico escolar e projeto de pesquisa do(a) 

candidato(a); e análise do Currículo Lattes do orientador. (NOTA = 0,4X NOTA PROF + 

0,6 NOTA ALUNO) 

3.2- 2ª Etapa: Aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê Interno, constituído por 

professores e pesquisadores das áreas do conhecimento. 

3.3- 3ª Etapa: Entrevista dos candidatos com os professores orientadores (com data a 

ser definida pelos mesmos dentro do período da seleção); 

3.4- 4ª Etapa: Divulgação do resultado. 



 

4 Divulgação dos Resultados 

Dia 30 de Março de 2018 (ou a ser prorrogado caso seja solicitado pelo Comitê Local 

que analisará os projetos enviados, bem como os currículos dos solicitantes e dos 

professores orientadores). 

 

5 Dispositivos Finais 

5.1- O prazo para recurso é de 05 (cinco) dias úteis a partir da divulgação dos resultados. 

5.2 – Cada bolsista selecionado para integrar o PIBIC se comprometerá a 

completar a sua pesquisa, no prazo determinado por este edital e a prestar 2 

relatórios de acompanhamento, um na metade e outro ao final do período da 

pesquisa. 

5.3 – O bolsista se compromete, em caso de desistência ou trancamento durante o 

período de vigência deste edital, sem que os objetivos da pesquisa descritos em seu 

projeto sejam alcançados, a ressarcir os valores pagos até então da bolsa pela 

Faculdade de Tecnologia Ibratec. Neste caso, a bolsa também será suspensa. 

5.4 – Submeter, os resultados ainda que parciais, em evento científico, com pelo menos 

01 (um) artigo relacionado com o projeto de pesquisa desenvolvido, fazendo referência a 

Faculdade de Tecnologia Ibratec como instituição à qual o pesquisador está vinculado 

bem como financiadora da pesquisa. 

5.5 – O projeto de pesquisa poderá ser prorrogado, desde que se justifique para tal, 

perante a direção acadêmica da Faculdade de Tecnologia Ibratec e autorizado pela 

direção financeira. Neste caso, o projeto deverá ser novamente submetido a novo edital 

de PIBIC. 

5.6 – Como financiadora da pesquisa, a Faculdade de Tecnologia Ibratec poderá expor 

os resultados da produção científica, objeto deste programa em qualquer meio, podendo 

divulgar e editar os resultados da Pesquisa de Iniciação Científica, sempre citando 

seu(s) autor(es), sem remuneração além da bolsa prevista ou concessões adicionais 

ao(s) participante(s) do programa. 

5.7- Os casos omissos serão resolvidos pela Direção acadêmica e Financeira da  

Faculdade de Tecnologia Ibratec. 

 

 

 

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Janeiro de 2018 

 
 



 

 
FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC 

Processo Seletivo 

Formulário de Inscrição 
 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Nome do 

Orientador(a)       

Titulação:( )Especialista( )Mestrando(a) ( ) Mestre ( )Doutor(a) 

Curso(s) em que atua: 
 
 

Disciplina(s) que ministra: 
 
 

Local onde será desenvolvido o projeto: 

 _ 

Nome do Candidato(a): 

 

No.de Matrícula: Curso: Período:   
 

 

II. O CANDIDATO(A) JÁ FOI: 

BOLSISTA? SIM( ) NÃO( ) PERÍODO: de /  a / /  

MONITOR(A)?  SIM(  ) NÃO(  ) PERÍODO: de  /  /  a  /  /   

Outro? PERÍODO: de / / a / /  
 

 

III. O CANDIDATO(A) JÁ DESENVOLVE TRABALHO DE PESQUISA SOB 

ORIENTAÇÃO DO ORIENTADORSOLICITANTE? SIM(    )  NÃO( ) 

 

IV. O CANDIDATO(A) JÁ DESENVOLVEU ALGUM TRABALHO DEPESQUISA? 

SIM( ) NÃO( ) 



 

 

 

V. HISTÓRICO ESCOLAR DO CANDIDATO(A)(anexar) 



 

 

VI. CURRICULUM LATTES DO ORIENTADOR(A) E ORIENTANDO(A) 
 

 
Recife, de de  

 
 

 

Assinatura do Orientador(a) 
 

 

Nome do aluno(a) 



 

Documentos: 

 

 

FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC 

Processo Seletivo 

 
 

 
 
 
 

 
 

Protocolo para recebimento de documentos do Programa Institucional de 

iniciação Científica 

 

Aluno(a): 
 _ 

INSCRIÇÃO PARA O PIBIC 

 
 
  

( ) XEROX CPF E IDENTIDADE DOCANDIDATO(A)  

( ) HISTÓRICO ESCOLAR 

( ) FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

( ) CADASTRO DO ORIENTADOR(A) E CANDIDATO(A)  

( ) CURRICULUM LATTES DO CANDIDATO(A) 

( ) CURRÍCULO LATTES DO ORIENTADOR(A) 

OBSERVAÇÕES: 

 
 

Recebido por : 

Horário: 

Data : 



 

 
 
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA IBRATEC 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC 

Processo Seletivo 

 
 

Cadastramento do Orientado(a), do Orientador(a) e do Projeto 
 

 

 

Nome:  

Titulação: 

( ) Especialista( ) Mestre ( )Doutor(a) 

Disciplina(s) que ministra: _ 

Curso(s) em que atua:   

Área de atuação:   

Linha de Pesquisa:   

Título do Projeto:  

Palavras chave: 

Orientador(a) é PESQUISADOR(A) ?( ) sim  ) não 

Onde?   

 

 
Cadastramento de Orientador(a) e Projeto 



 

 

 
 

 

 
Orientado(a) Vinculado(a) ao Projeto 

Nome:  

Participante do PIBIC 

Sexo: M[ ] F [ ] 

Número de matrícula na Faculdade de Tecnologia Ibratec:  

Curso:  Período:  

Endereço residencial completo: (Rua, Número da Casa ou Apartamento, Bairro, 

Cidade e CEP): _ 

E-mail:  

Telefone residencial:  

Telefone de contato e/ou comercial e/ou celular:  



 

 


