Universidade Estadual do Norte do
Paraná – UENP

INICIAÇÃO CIENTÍFICA/UENP
EDITAL N0 012/2011 – PIBIC/UENP
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO
DE SELEÇÃO DE ORIENTADORES/PROJETOS PARA
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DA MODALIDADE PIBICEM do CNPq

O Subcomitê de Iniciação Científica Júnior, do Programa de Bolsas de Iniciação
Científica da UENP (PIBIC-UENP), Portaria 159/2011, de acordo com a Resolução
Normativa do PIBIC/CNPq no 017/2006 e Chamada PIBIC-EM do CNPq, processo
2011/2012, comunica que no período de 29 de agosto a 29 de setembro de 2011
(quinta-feira), das 14h00 às 17h00, receberá inscrições de projetos a serem
desenvolvidos em parceria com a rede de Educação Básica, com atribuição de
bolsas na modalidade PIBIC-EM do CNPq, por um período de 12 meses, com
previsão de início em fevereiro de 2012.
1 - CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO DOCENTE
O docente que integrar o projeto na condição de orientador deve ser:
- docente efetivo do magistério público do ensino superior do Estado do Paraná,
lotado na UENP, com regime de trabalho não inferior a 40 horas semanais e possuir
titulação mínima de mestre, obtida em Programa de Pós-Graduação recomendado
pela CAPES/MEC;
- integrar grupo de pesquisa atualizado e certificado no Diretório dos Grupos de
Pesquisa do CNPq;
- possuir Currículo Lattes atualizado (2011) até a data limite da inscrição;
- não estar afastado parcial ou integralmente para capacitação docente;
- registrar no SECAPEE o projeto de pesquisa até no máximo 60 dias após início
das atividades, que estão previstas para fevereiro de 2012.
- desenvolver o projeto nos Campi da UENP, em parceria com uma Escola de
Ensino Médio dos municípios.
Aos participantes dos projetos contemplados, serão encaminhados
formulários próprios para preenchimento e vinculação ao programa PIBIC-EM, bem
como outras informações.
Serão permitidos até 05 orientandos por docente, em função das cotas
oriundas do CNPq.
Os contemplados na Chamada do PIBIC Jr da Fundação Araucária
2011/2012 não poderão acumular as bolsas do PIBIC-EM do CNPq.

2 - INSCRIÇÃO
2.1 - Local para protocolização:
FUNCIONÁRIO (A) RESPONSÁVEL
Débora Regina Mascare
Bruno Fonseca
Maria Natalina da Costa
Solange Fávero de Lima Medeiros
Eraildes Weber/ Camila de Pádua Soterro

CAMPUS/LOCAIS
Jacarezinho/CCHE/CCLA
Jacarezinho/CCS
Jacarezinho/CCSA
Luiz Meneghel/Secretaria do PIBIC
Cornélio Procópio/ Coordenação Geral de
Curso/ Secretária do Colegiado de
Pedagogia

2.2 - Formulário: A inscrição no PIBIC-EM/UENP deve ser feita em formulário
próprio (Anexo), no qual constam as orientações pertinentes.
2.3 – Escolas Parceiras e cotas previstas
ESCOLAS PARCEIRAS/CAMPUS
Colégio Estadual Cristo Rei - Ensino Normal/CCP
Colégio Estadual Castro Alves - Ensino Fundamental, Médio e
Profissional/CCP
Colégio Estadual Usina Bandeirantes - Ensino Fundamental,
Médio e Profissional/CLM
Colégio Estadual Rui Barbosa/CJ

COTAS PREVISTAS
10
06
10
15

3 - DOS CRITÉRIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS
Será distribuída primeiramente uma cota para cada orientador, e caso
haja número de docentes superior às cotas de bolsas disponibilizadas pelo CNPq,
será avaliado o Currículo Lattes de 2008 até a data da inscrição, sendo pontuado
segundo o disposto na Tabela abaixo.
Tabela- Pontuação do Currículo Lattes para o período de 2008 até a data da
inscrição.
Itens
Valor
Trabalhos completos e resumos expandidos publicados em eventos internacionais
20
Trabalhos completos e resumos expandidos publicados em eventos nacionais
10
Artigos publicados em periódicos ranqueados no QUALIS/CAPES A/B
40
Artigos publicados em periódicos ranqueados no QUALIS/CAPES C
20
Artigos publicação em periódicos não ranqueados
10

4 - DO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS
4.1 Entrega de relatório

O relatório parcial deve ser entregue nos locais descritos no item 2.1
deste edital, no período de 02 a 12 de julho de 2012, até as 17h00, e o relatório final
no período de 04 a 14 de fevereiro de 2013, até as 17h00, conforme modelo de
formulário disponibilizado no site www.uenp.edu.br/cic
4.2 Participação e apresentação do projeto em evento
Será obrigatória a participação e apresentação do projeto do bolsista na II
Jornada de Iniciação Científica da UENP e/ou em eventos similares
5 - CRONOGRAMA PREVISTO DE EXECUÇÃO
O cronograma deverá respeitar as seguintes etapas:
ETAPAS
Publicação do edital
Período de inscrição
Análise dos pedidos
Publicação da homologação das inscrições
Período para recurso
Avaliação dos recursos
Publicação do resultado final
Divulgação dos resultados pelo CNPq

DATAS
29/08/2011
29/08 a 29/09/2011
03 a 14/10/2011
18/10/2011
19 a 21/2011.
24 a 26/2011
27/10/2011
A partir de 22/11

Publique-se e cumpra-se.
Jacarezinho, 29 de agosto de 2011.

Profa Dra Hiudéa Tempesta Rodrigues Boberg
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

ANEXO
INSCRIÇÃO DE PROJETO/ORIENTADOR

Projeto
Título do Projeto: (o projeto poderá ter um título geral e vários docentes
orientando no mesmo projeto)
Objetivos:
Roteiro das atividades:
Local de realização: Centro/Campus da UENP
Escola parceira:
Orientadores*
Nome:
Endereço:
Tel/e-mail:
Área de conhecimento do CNPq:
N° de bolsistas pretendido:
(Repetir as mesmas informações para todos os orientadores)

*Máximo de 05 orientandos por docente, em função das cotas oriundas do CNPq.

