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PROGRAMA DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
O Programa de Bolsas de Iniciação Científica tem como objetivo
incentivar os jovens acadêmicos a participarem da pesquisa científica
e tecnológica, desenvolvida pelos docentes do Centro Universitário
Ítalo-Brasileiro (UniÍtalo).
Neste programa, poderão ser concedidas Bolsas de Iniciação
Científica aos alunos dos cursos de graduação do UniÍtalo. Para
concorrer a esse tipo de bolsa, o aluno deverá possuir um orientador,
preferencialmente com título de Doutor ou de Mestre e apresentar a
documentação exigida.
As Bolsas de Iniciação Científica terão a duração de no máximo
04 meses. Anualmente, serão estabelecidas datas para entrega das
solicitações, bem como para o seu início.
A solicitação de Bolsa de Iniciação (formulário apropriado e
documentação pertinente) deverá ser dirigida ao CEPESq.
A solicitação de Auxílio à Pesquisa é, inicialmente, protocolada
na Secretaria do CEPESq e examinada quanto à documentação. O
processo de solicitação de Auxílio é então, encaminhado à diretoria do
CENTRO DE PESQUISA - CEPESq UniÍtalo. Uma vez aprovado pela
Diretoria de Pesquisa e pela Reitoria, segue para a elaboração do
TERMO DE ADESÃO. O orientador recebe e assina o termo de
adesão contendo informações sobre a concessão do auxílio e sobre
os relatórios a serem apresentados. O acadêmico recebe os
formulários de Requerimento de Bolsa, preenche, assina juntamente
com o orientador e devolve no prazo estipulado, à Diretoria do Centro
de Pesquisa. A não entrega do Termo de Outorga e dos formulários
acima referidos, na data aprazada implicará na suspensão do
benefício.
Tratando-se de pesquisa da área de Saúde ou do âmbito das
Ciências Humanas, que envolva experimentação com seres humanos,
o projeto deverá conter informações explicitando como estão sendo

contemplados seus aspectos éticos. Todo o projeto de pesquisa
envolvendo seres humanos será submetido à Comissão de Ética em
Pesquisa do UniÍtalo, para análise, à luz das exigências éticas e
científicas fundamentais e deliberação para seu desenvolvimento e
posteriormente encaminhado a um Comitê de Ética em Pesquisa Os
formulários e as informações contemplando os aspectos éticos da
pesquisa poderão ser obtidos na Plataforma Brasil. As Pesquisas
envolvendo seres humanos não poderão ser iniciadas antes da
deliberação do CEP e aprovação pelo CEPESq - UniÍtalo

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA

1. A solicitação de Bolsa de Iniciação Científica (formulário apropriado
e documentação pertinente) deverá ser protocolada na Secretaria
do CEPESq, ou enviada por e-mail.
2. O candidato deverá ser universitário, regularmente matriculado em
curso de graduação do UniÍtalo , e apresentar bom rendimento
acadêmico. (Atenção: Caso a pesquisa envolva mais de um
acadêmico, somente um deles poderá receber a bolsa).
3. O valor da bolsa será concedido na forma de atribuição de 40 horas
de atividades complementares na Modalidade Acadêmica.
4. O orientador deverá, preferencialmente, ter o título de Doutor ou de
Mestre, produção científica divulgada em revistas especializadas
e/ou Congressos, e pertencer a Grupo de Pesquisa registrado no
Centro de Pesquisa CEPESq-UniÍtalo.
5. O projeto apresentado deverá ter avaliação de mérito técnicocientífico.
6. O projeto deverá fazer parte de linha de pesquisa do orientador.
Não poderá ser projeto isolado de aluno.
7. Deverá conter o plano detalhado e individualizado do discente com
respectivo cronograma de atividades.
8. Relatório final sobre a pesquisa deverá ser apresentado, para a
devida avaliação ao CENTRO DE PESQUISA – CEPESq UniÍtalo.
9. A pendência de relatórios, ou a não aprovação dos mesmos,
implicará no não pagamento dos benefícios e impedirá novas
concessões de auxílios. A apresentação de relatório fora do prazo
estabelecido implicará em não pagamento retroativo do benefício
concedido

10. Ao término da pesquisa, o docente deverá destinar um exemplar
do trabalho final, redigido sob a forma de relatório técnico e/ou
artigo científico ao UniÍtalo para publicação em nossa revista ou em
outras revistas especializadas.
11. Em todas as pesquisas, que resultarem em publicações em
revistas especializadas ou resumos de trabalhos apresentados em
reuniões científicas, deverá constar o vínculo do docente com o
Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, com o CEPESq bem como
fazer referência ao auxílio institucional. Deverão ser encaminhados
2 (dois) exemplares de separatas de artigos resultantes da
pesquisa.
12. A concessão de novos auxílios de Iniciação Científica a um
mesmo docente estará, preferencialmente, vinculada à publicação
(ou ao aceite para publicação) de artigos científicos em revistas
especializadas, com seletiva política editorial, resultantes da
pesquisa realizada.
13. A pesquisa somente poderá ter seu início, com a utilização de
instalações e material do UniÍtalo, após a aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa UniÍtalo, do CEP Comitê de Ética em Pesquisa e
posterior aprovação pelo CEPESq – UniÍtalo.

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE PROJETOS APRESENTADOS AO
PROGRAMA DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

1. Nível de qualidade do projeto apresentado.
2. Linhas de pesquisa já existentes no Centro Universitário ÍtaloBrasileiro, com produção científica regular.
3. Pertinência do orientador a grupo de pesquisa do UniÍtalo.
4. Suficiente fundamentação científica do projeto, com objetivos
precisos.
5. Viabilidade do desenvolvimento do projeto na Instituição.
6. Viabilidade do desenvolvimento do projeto, em parceria com outras
Instituições.
7. Experiência e competência científica do orientador, em pesquisas
compatíveis com o tema do projeto.
8. Qualidade e regularidade da produção científica divulgada do
orientador do projeto.
9. Possibilidade de captação de financiamento externo.
10.

Ineditismo da pesquisa a ser desenvolvida.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SOLICITAÇÃO DA BOLSA
DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA

1. Formulário apropriado devidamente preenchido.
2. Currículo Lattes atualizado do Orientador e do Acadêmico ou
endereço do currículo na Plataforma Lattes.
3. Plano de trabalho detalhado, a ser desenvolvido pelo aluno,
referente ao Projeto de Pesquisa.
4. Projeto de Pesquisa
apresentação).

na

íntegra.

(Vide

orientações

para

5. Histórico Escolar do aluno indicado.
6. Cópia da Carteira de Identidade e CPF do aluno.
7. Carta de aceitação do Orientador.
8. Se o aluno indicado já tiver tido auxílio do UniÍtalo ou de outra
Instituição (CNPq/Fapesp), anexar relatório com respectivo parecer
do orientador, quanto ao seu desempenho científico e assiduidade.

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Título
Resumo
Introdução com síntese da bibliografia fundamental
Objetivos
Material e Métodos
Forma de análise dos Resultados
Citações e Referências bibliográficas (segundo Normas para
elaboração de Monografias e Trabalhos diversos do UniÍtalo
- ABNT) (Vide link da PESQUISA no site do Centro
Universitário Ítalo Brasileiro.
8. Cronograma de execução das atividades
9. Documentos exigidos nos “aspectos éticos”, quando cabível
10. Outra entidade envolvida se for o caso

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA
1. Dados do Acadêmico:
Nome: ________________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________
Bairro: ________________________________________ CEP ___________________
Cidade: ________ Estado: _____ Fone cel/fixo: _______________CPF____________
Curso: ______________________E-mail______________________Semestre: ______
2. Dados do Orientador:
Nome: ________________________________________________________________
Endereço: ______________________ Bairro: _____________ CEP _______________
Cidade: ________________________ Estado: ____________ Fone: ______________
Função Atual:__________________Data de admissão no Ítalo-Brasileiro: ___/___/___
Titulações Acadêmicas: __________________________________________________
Carga Horária Semanal: _____ h/aula + _____ h/atividade ______= _____ h/semanais
Curso: _______________________________________E-mail___________________
Disciplina (s)/Atividade (s): _______________________________________________
3. Dados sobre a solicitação:
Duração: 4 meses.
Vigência __01__/_09___/____ a 31____/12____/_2016
Área de concentração: ( ) Saúde ( ) Educação ( ) Negócios.
Linha de Pesquisa: ______________________________________________________
Título do Projeto: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Resumo do Projeto: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Objetivos do Projeto: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Recursos necessários:
a) Bolsa de Iniciação Científica: 40h/atividade/Pesquisa
b) Benefício atividade de pesquisa do Orientador

TERMO DE COMPROMISSO
Declaro concordar com as normas que determinam a concessão deste auxílio e
assumo o compromisso de cumprir as suas exigências, especificamente no que se refere à
citação do meu vínculo com o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro e com o CEPESq e ao
apoio financeiro deste nas publicações resultantes da pesquisa realizada.

____________________________________________

Assinatura do Acadêmico

____________________________________________

Assinatura do Orientador

____________________________

Data

____________________________

Data

