FACULDADES UNIDAS DE FEIRA DE SANTANA – UNISANTANA
COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - NIC
Edital para Seleção de Projetos de Iniciação Científica de Discentes para o período 2017-2018
A Coordenação do Núcleo de Iniciação Científica da UNISANTANA torna público o presente
EDITAL de abertura de inscrições ao processo seletivo para concessão de bolsas do Programa
de Iniciação Científica da Faculdades Unidas de Feira de Santana, referente ao período de
agosto de 2017 a julho de 2018.

1. DO PROFESSOR ORIENTADOR
1.1. O professor orientador deverá:
 Ser professor da UNISANTANA;
 Possuir título de doutor ou mestre e currículo que demonstre experiência na prática da
pesquisa e na orientação de alunos nos últimos 5 (cinco) anos.
1.2. O professor poderá orientar no máximo 03 (três) alunos contemplados com bolsa de
Iniciação Científica e mais 01 (um) aluno voluntário, perfazendo um número máximo de 04
(quatro) orientandos.
1.3 São compromissos do professor orientador:

•
•
•
•

Promover a seleção dos alunos e realizar a inscrição no processo seletivo referente a
este Edital;
Orientar o aluno bolsista e o voluntário em todas as etapas da Iniciação Científica;
Encaminhar para o e-mail priscila.goncalves@estacio.br, os pedidos de cancelamento ou
substituição do bolsista ou voluntário;
Emitir parecer dos relatórios parcial e final do bolsista ou voluntário.

2. DA BOLSA
2.1. O Professor Pesquisador Horista receberá no máximo três bolsas de R$ 250,00, por cada
aluno bolsista, não ultrapassando o total de R$ 750,00 mensal.
2.2. Os professores de regime de trabalho TP/TI poderão participar como Professor Pesquisador
Voluntário, sem o recebimento de bolsas. Ao final da pesquisa, serão certificados como
participantes do PIBIC/ UNISANTANA.

Atividades

Data

Lançamento do Edital e início das inscrições

20/03/2017

Término das inscrições

19/05/2017

Avaliação e classificação de propostas pelo CIIC/CIIT

22/05 a 23/06/2017

Divulgação do resultado pelas IES, inclusive aos Coordenadores

30/06/2017

Prazo final para confirmar o projeto e participação dos alunos aprovados

31/07/2017

Implantação das bolsas e projetos

01/08/2017

