
 
 

 
 

EDITAL 2010 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA (PIC) DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE/LAUREATE 

 

 

A Reitora do Centro Universitário do Norte – UNINORTE/LAUREATE, em conformidade com as 

Normas do Programa de Iniciação Científica (PIC) estabelecidas pela Diretoria de Pós-

Graduação e pelo Comitê de Pesquisa, torna pública a inscrição para seleção dos novos 

projetos, orientadores, estudantes bolsistas e voluntários para o PIC/2010, na forma e 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

1. FINALIDADE 

 

• Incentivar os alunos de Graduação a participarem de projetos de pesquisa, 

despertando assim a vocação científica bem como novos talentos para a pesquisa; 

• Qualificar quadros para os programas de pós-graduação e aprimorar o processo 

formativo; 

• Incentivar os professores/pesquisadores a engajarem estudantes de graduação em 

atividade de pesquisa, aprimorando a capacidade de orientação à pesquisa do 

UNINORTE/LAUREATE. 

 

2. PÚBLICO ALVO  

 

   Estudantes de graduação regularmente matriculados no Centro Universitário do Norte – 

UNINORTE/LAUREATE. 

 

3. INSTITUIÇÃO FINANCIADORA 

 

O Centro Universitário do Norte – UNINORTE/LAUREATE financiará 20 (vinte) bolsas 

de estudos em cursos de pós-graduação a Lato Sensu do Centro Universitário do Norte – 

UNINORTE/LAUREATE aos estudantes e 10 (dez) horas semanais de atividades vinculadas à 

pesquisa para o professor-orientador dos projetos selecionados. 

 
 

 

 

 

 



 

4. REQUISITOS 

 

4.1 – Requisitos à concorrência da bolsa 

 

4.1.1 Para os estudantes concorrerem às bolsas de estudo 

 

Caberá ao estudante preencher os seguintes requisitos: 

 

• Estar regularmente matriculado em curso de graduação no UNINORTE; 

• Estar no momento da inscrição matriculado, no mínimo, no 3° semestre e, no máximo, 

no antepenúltimo semestre da sua graduação; 

• Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais ao projeto; 

• Comprovar bom desempenho acadêmico por meio do histórico escolar, com coeficiente 

de rendimento acumulado igual ou superior a 7,0, e desempenho reconhecido por seus 

professores (mediante carta de recomendação) nas disciplinas relacionadas ao projeto; 

• Ser indicado por um professor do UNINORTE apto a participar como seu orientador no 

programa; 

• Possuir currículo cadastrado no sistema de Currículo Lattes do CNPq. 

 

4.1.2 – Para o Professor Candidato à Orientador de estudante bolsista 

 

Serão selecionados 10 (dez) professores orientadores, que possuírem 2 (dois) 

estudantes candidatos à bolsa de iniciação científica, sendo estes estudantes associados ao 

mesmo projeto de pesquisa.  

 

São requisitos e compromisso do professor candidato à orientador: 

 

• Ser professor do Centro Universitário do Norte (UNINORTE); 

• Possuir dois estudantes associados ao mesmo projeto de Iniciação Científica; 

• Preferencialmente, os dois estudantes devem ser de cursos diferentes de um mesmo 

Núcleo Integrado de Pesquisa (NIP); 

• Ser preferencialmente doutor ou mestre com produção acadêmica; 

• Possuir currículo cadastrado no sistema de Currículos Lattes do CNPq; 

• Ter o projeto aprovado pelo Comitê de Pesquisa do UNINORTE no processo de 

seleção; 

• Quando necessário, o Projeto de Pesquisa deverá ter sido a priori aprovado pelo 

Comitê de Ética em pesquisa do UNINORTE no processo de seleção; 

• Produzir, em conjunto com seus orientados, um artigo científico como produto final do 

projeto de iniciação científica. 



 

 

4.2 – Requisitos ao programa de forma voluntária 

 

4.2.1 Para os estudantes voluntários 

 

Caberá ao estudante voluntário preencher os seguintes requisitos: 

 

• Estar regularmente matriculado em curso de graduação no UNINORTE; 

• Estar no momento da inscrição matriculado, no mínimo, no 3° semestre e, no máximo, 

no antepenúltimo semestre da sua graduação; 

• Ter disponibilidade para dedicar 10 horas semanais ao projeto; 

• Ser indicado por um professor do UNINORTE apto a participar como seu orientador no 

programa de forma voluntária; 

• Estar cadastrado no sistema de Currículo Lattes do CNPq. 

 

4.2.2 – Para o Professor Candidato à Orientador voluntário 

 

São requisitos e compromisso do professor candidato a orientador voluntário: 

 

• Ser professor do Centro Universitário do Norte (UNINORTE); 

• Ser preferencialmente doutor ou mestre; 

• Assinar termo de compromisso de orientação voluntária; 

• Ter cadastrado no sistema de Currículo Lattes do CNPq; 

• Ter o projeto aprovado pelo Comitê de Pesquisa do UNINORTE no processo de 

seleção; 

• Quando necessário, o Projeto de Pesquisa deverá ter sido a priori aprovado pelo 

Comitê de Ética em pesquisa do UNINORTE no processo de seleção. 

• Produzir, em conjunto com seu(s) orientado(s), um artigo científico como produto final 

do projeto de iniciação científica. 

 

4.3 – Para o projeto de pesquisa e plano de trabalho 

 

• Estar enquadrado em uma das linhas de pesquisa explicitadas dos Núcleos Integrados 

de Pesquisa (NIP) de sua área; 

• O Projeto de Pesquisa deverá ser desenvolvido na região abrangente da Estação 

Experimental do Rio Urubu e suas adjacências, caso o professor proponente seja 

candidato a orientador de estudante bolsista ; 

• Apresentar viabilidade técnica, de acordo com o julgamento do Comitê de Pesquisa; 



• Estar aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Norte 

(UNINORTE), quando envolver seres humanos; 

• Apresentar certificado de Qualidade em Biossegurança quando envolver produtos 

transgênicos, conforme Decreto 1.752/95; 

• Apresentar autorização da FUNAI, FEPI e anuência da comunidade por escrito, quando 

envolver populações indígenas; 

 

Observação: Quando os projetos forem de renovação, deverão apresentar justificativa e 

relatório dos resultados já obtidos. 

 

 

5. INSCRIÇÕES 

 

5.1 Cadastramento 

 

O cadastro da proposta, do orientador e do estudante será entregue nas Coordenações 

dos Núcleos Integrados de Pesquisa (NIP) de suas áreas específicas, sendo o orientador 

responsável pelo cadastro. Professores em regime de contrato de tempo integral devem 

especificar que seus alunos irão concorrer à bolsa. 

 

5.2 Entrega dos documentos 

 

Toda documentação deverá ser entregue nas Coordenações dos Núcleos Integrados de 

Pesquisa, respeitando-se as datas estabelecidas no Calendário. 

 

5.2.1 Documentos do projeto 

 

1. Cópia impressa do projeto/orientador/bolsista (de acordo com modelo disponível no 

sistema) 

2. Cópia do parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 

3. Cópia do certificado de Qualidade em Biossegurança quando envolver produtos 

transgênicos, conforme Decreto 1.752/95; 

4. Cópia da autorização da FUNAI, FEPI e anuência da comunidade indígena por escrito. 

 

5.2.2 Documentos do orientador 

 

     1. Cópia impressa do Termo de Compromisso assinado 

     2. Cópia impressa do “Currículo Lattes” atualizado. 

 

 



 

 

5.2.3 Documentos do Estudante 

 

1. Cópia do CPF; 

2. Cópia da Carteira de Identidade; 

3. Cópia do comprovante de residência (água, telefone fixo); 

4. Comprovante de matrícula atualizada e original; 

5. Cópia impressa do Termo de Compromisso assinado que perderá a validade se o 

mesmo não for selecionado; 

6. Em caso de renovação de bolsa, o bolsista deverá entregar no ato da inscrição cópia 

do relatório final e/ou parcial do projeto precedente. 

 

 

6. SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

6.1 Competência: 

 

A seleção de orientadores, dos projetos e estudantes será executada pelo Comitê de 

Pesquisa do UNINORTE, que é composto pela Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa, o 

Coordenador do Núcleo Stricto Sensu, Diretoria de Ensino de Graduação, Diretoria de 

Extensão, Coordenadores dos Núcleos Integrados de Pesquisa (NIP), sendo presidido pela 

Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

6.2 Critérios: 

 

1. Cumprimento às exigências constantes no presente Edital; 

2. Mérito técnico-científico e viabilidade de execução do projeto; 

3. Currículo Lattes do orientador. 

 

7. CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

 

1. Os projetos serão classificados em ordem decrescente, conforme pontuação do currículo 

do professor/orientador; 

2. A distribuição das bolsas aos estudantes concorrentes à bolsa seguirá os critérios do 

Programa de Iniciação Científica do UNINORTE, considerando-se a disponibilidade de 

bolsas concedidas pela mantenedora; 

3. Os estudantes concorrentes à bolsa selecionados e não classificados poderão participar 

do Programa como voluntários. 

 



 

 

8. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

 

Deve ser encaminhado à Coordenação do Programa de Iniciação Científica do 

UNINORTE no prazo de até 2 (dois) dias úteis, após a divulgação dos resultados, para ser 

apreciado e julgado pelo Comitê de Pesquisa do UNINORTE. 

 

 

9. CALENDÁRIO 

 

 

           ATIVIDADES         PERÍODO 

 

Divulgação do Edital 

 

01/11/2009 

 

Inscrição 

 

01/11/2009 a 26/03/2010 

 

Entrega dos Documentos nos NIP 

 

01/11/2009 a 26/03/2010 

 

Seleção dos Projetos, Orientadores e Bolsistas 

 

29/03/2010 a 06/04/2010 

 

Divulgação dos Resultados 

 

20/04/2010 

 

Pedido de Reconsideração 

 

20/04/2010 a 22/04/2010 

 

Duração do Programa 

 

Abril a Novembro de 2010 

 

 

 
Manaus, 31 de agosto de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Tristão Sócrates Baptista Cavalcante 
                                                        Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa 
 
 

 
 
 


