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RESOLUc;:Ao CONSEPE N.· 18, de 25/0512012

Aprova 0 Regulamento do Programa
Institucional de Bolsas de Inicia~ao Cientifica 
PIBIC, da Universidade Paranaense - UNIPAR.

°Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao - CONSEPE
e Reitor da Universidade Paranaense - UNIPAR, usando de suas atribui~oes legais, estatuUirias e
regimentais,

Considerando a proposta apresentada pela
Diretoria Executiva de Gestao da Pesquisa e Pos
Gradua~ao • DEGPP, para 0 Regularnento do
Prograrna Institucional de Bolsas de lnicia~iio

Cientifica - PIBIC, da Universidade Paranaense 
UNIPAR;

Considerando 0 Parecer da Camara de Ensino,
Pesquisa e Extensiio, favonivel a aprova~iio do
Regularnento proposto; e

Considerando a Delibera~ao CONSEPE n.·
09/2012, havida em reuniao realizada no dia
24/05/2012, baixa a seguinte

RESOLUC;:AO:

Art, I.· Fica aprovado 0 Regularnento do Prograrna Institucional de Bolsas de lnicia~ao Cientifica
- PIBIC, da Universidade Paranaense - UNIPAR, em ANEXO, que passa a ser parte
integrante desta Rcsolu~ao.

Art.2.· Esta Resolu9ao entra em vigor nesta data, ficando revogada a Resolu9ao CONSEPE n.o
1112006, de 09/05/2006 e as demais disposi90es em contrano.

PUBLIQUE-SE.
CUMPRA·SE.
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Art. 1.0

Art. 2.°

Art. 3.°

Art. 4.°

REGULAME TO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE
INICIACAO CIENTiFICA - PIBICIUNIPAR

o Programa Institucional de Bolsas de Iniciayao Cientifica (PIBICIUNIPAR) tern por
finalidade despertar 0 interesse e incentivar vocayoes para atividades de pesquisa
cientifica e lecnol6gica enlre os academicos regularmente malricuIados na Universidade
Paranaense - UNIPAR.

o PIBICIUNlPAR eSla em consommcia com a Resoluyao Nonnativa do CNPq n.O
015/2004, que detennina que 0 PIBIC tenha como objetivos:

I. contribuir para a fonnayao de recursos hurnanos para a pesquisa;

II. qualificar alunos para os programas de p6s-graduayao;

III. estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de graduayao nas
atividades cientificas e tecnol6gicas;

IV. proporcionar ao bolsista, orienlado por pesquisador qualificado, a aprendizagem
de tecnicas e metodos de pesquisa, bern como eSlimular 0 desenvolvimento do
pensar cientifico e da crialividade, decorrenles das condiyoes criadas pelo
confronto direto com os problemas de pesquisa.

o PIBICIUNlPAR e coordenado pela Coordenadoria de Pesquisa e lniciayao Cientifica
(COPIC), 6rgao da Diretoria Executiva de Gestiio da Pesquisa e da P6s-Graduayao
(DEGPP) e assessorado pelo Comite Assessor Local de Iniciayao Cientifica (CALIC).

o CALIC e integrado:

I. pelo(a) Diretor(a) Executivo(a) de Gestao da Pesquisa e da P6s-Graduayao, que 0

preside;

II. pelo(a) Coordenador(a) de Pesquisa e Iniciayao Cienlifica, que substitui o(a)
Diretor(a) Executivo(a) de Gestiio da Pesquisa e da P6s-Graduayao, na
presidencia, em suas fallas ou impedimentos;

III. pelo(a) Chefe do Nuc!eo de Pesquisa em Ciencias Biol6gicas, Agrarias e
Tecnol6gicas;

IV. pelo(a) Chefe do Nucleo de Pesquisa em Ciencias.Hurnanas e Sociais Aplicadas;

V. pelo(a) Chefe do Nuc!eo de Pesquisa em Ciencias da Saude e Desenvolvimento
Hurnano;

VI. por urn professor representante de cada Instituto Superior, desde que seja
pesquisador, com titu]ayao de doutor, enquadrado no plano de carreira docente da
UNIPAR como Professor Titular;

VI!. por urn representante discente, desde que ja seja bolsista do PIBIC/U lPAR.
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Os representantes previstos no inciso VI sao indicados pelo Diretor de cada
Instituto Superior e tern mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida uma
reconduyao.

o representante discente eindicado pela COPIC e tern mandato de I (um) ano.

Art. 5.° o Coordenador da COPIC tern as seguintes atribuiyoes, quanto ao PIBICIUNIPAR:

I. convocar as reunioes do CALlC;

II. executar as deliberayoes do CALlC;

III. publicar Edital de Abertura de Inscriyoes para candidatos as bolsas do
PIBICIUNIPAR contendo a documentayao exigida, os criterios de seleyao e as
normas de funcionamento do Programa, de acordo com 0 presente Regulamento;

IV. publicar 0 resultado do Processo de Seleyao e as normas que regulam 0 trabalho
dos bolsistas do PIBIC, na forma deste Regulamento;

V. receber as solicitayoes de bolsas de iniciayiio cientffica, quando da apresentayiio
dos Projetos de Pesquisa Institucional;

VI. organizar e manter organizado 0 cadastro de projetos, orientadores e bolsistas;

VII. prestar atendimento ao orientador e bolsista, no que tange ao born andamento do
PIBIC;

VIII. receber recursos ou reclamayoes do Programa e encaminbar a DEGPP para
soluyao;

IX. receber e conferir os relatorios mensais dos bolsistas e solicitar a tesouraria, sob
anuencia da Diretoria Executiva de Gestiio dos Recursos Financeiros (DEGRF), a
execuyiio do pagamento das bolsas;

X. encaminbar os relatorios finais da pesquisa e da avaliayiio dos bolsistas,
elaborados pelos respectivos docentes pesquisadores, para avaliayiio do CALlC;

XI. promover 0 Encontro de Iniciayiio Cientffica da UNIPAR, como forma de
avaliayao do Programa, considerando as recomendayoes feitas pelo PIBICICNPq;

XII. expedir certificados e declarayoes relativos as atividades do PIBICIUNIPAR;

XIII. encaminbar anualmente aDEGPP relatorio sobre 0 desenvolvimento do Programa
Institucional de Boisas de lniciayiio Cientifica (PlBIC), com dados sobre 0

desempenbo dos bolsistas;

XIV. promover a avaliayao intema sobre a organizayiio do Programa;

XV. zelar pelo cumprimento deste Regulamento, assim como pelo born andamento do
PIBICIUNlPAR.
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Art. 6.°

Art. 7.°

As bolsas do PIBICIUNIPAR destinam-se a academicos regularrnente matriculados em
cursos de graduayao de qualquer das Unidades Universitarias da UNIPAR, sendo
contemplados aqueles que:

I. estejam matriculados regularrnente ate 0 penultimo ano do curso;

II. sejam selecionados e indicados pelo orientador;

III. nao estejam cursando qualquer disciplina como dependencia;

IV. nao estejam em debito com a Tesouraria da UNIPAR;

V. tenham disponibilidade minima de 20 (vinte) horas semanais para desenvolver as
atividades do PIBIC.

Os compromissos dos bolsistas do PIBICIUNIPAR sao:

I. dedicar-se integralmente as atividades academicas e de pesquisa, inclusive no
periodo de ferias;

II. executar 0 Plano de Trabalho aprovado, sob a orientayao do pesquisador, com
dedicayao de 20 (vinte) horas semanais;

III. encontrar-se com 0 orientador para receber orientayiio quanto a execuyao de seu
Plano de Trabalho, assim como para receber orientayao quanta ao
preenchimento dos relat6rios mensais e final, e no preparo de material para
apresentayao dos resultados em eventos cientifieos;

IV. inscrever-se e participar do Encontro de Iniciayao Cientifica da UNIPAR que
ocorrer durante a vigencia da bolsa e apresentar os resultados parciais ou finais
do projeto de pesquisa que esta participando;

V. nao exercer qualquer atividade remunerada com vinculo empregaticio e/ou
estagio supervisionado curricular nao obrigat6rio (ESCNO), durante a vigencia
da bolsa;

VI. fazer referencia a sua condiyao de bolsista do PIBICIUNIPAR nas publicayoes e
trabalhos apresentados;

VII. apresentar ate 0 Ultimo dia util de cada mes, durante a vigencia de sua bolsa,
relat6rio mensal das atividades desenvolvidas no mes, utilizando forrnulario
disponibilizado pela COPIC, e que esteja devidamente assinado pelo orientador;

VIII. apresentar ate no termino da vigencia de sua bolsa, relat6rio final em formulario
disponibilizado pela COPIC, devidarnente assinado pelo orientador,
contemplando os resultados alcanyados com a execuyao do Plano de Trabalho;

IX. usufruir apenas desta modaJidade de bolsa, sendo vedada a acumulayao desta
com a de outros Programas de outras agencias ou da pr6pria UNIPAR.
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Art. 8.°

Art. 9.°

as projetos de pesquisa do qual participam os academicos selecionados para bolsas do
PIBIC sao aqueles propostos por docentes pesquisadores, com titula<;:ao de doutor, na
qualidade de coordenador dos mesmos, enquadrados no plano de carreira docente como
Professores Titulares, ou por Bolsistas de Pesquisa pelo Prograrna lnstitucional de
Bolsas de Incentivo a Produtividade em Pesquisa (PIBIPP) da UNIPAR, que requisitem
participa<;:ao de academicos bolsistas para sua execu<;:ao.

§ 1.0 Ficam excluidos do quadro de orientadores, docentes que estejam
inadimplentes com a caPle.

§ 2.° Tambem podem ser contemplados, excepcionalmente, academicos que queiram
desenvolver seus pr6prios projetos, cabendo a COPIC, ouvida a DEGPP,
indicar urn orientador para esta modalidade, ap6s a aprova<;:ao do Projeto de
Pesquisa protocolado por ocasiao da inscri<;:ao no PIBIC.

as compromissos dos orientadores com 0 PIBICIUNIPAR sao:

I. indicar 0 mimero de vagas a serem oferecidas no formuhirio de Projeto de
Pesquisa Institucional, quando de sua apresenta<;:ao;

II. selecionar e indicar, para bolsista, academico com perfil e desempenho
academico compativeis com as atividades previstas e que atendam os requisitos
do artigo 6.°;

III. apresentar urn Plano de Trabalho detalhado, para cada bolsista selecionado,
condizente com 0 Projeto de Pesquisa lnstitucional que participa como co
pesquisador;

IV. realizar reuruoes regulares para orientar o(s) bolsista(s) quanto a execu<;:ao de
suas atividades no projeto de pesquisa que esta(ao) vinculado(s), assim como
auxilh'l-lo(s) no preenchimento dos relat6rios mensais e final e no preparo de
material para apresenta9iio dos resultados em eventos cientificos;

V. assegurar que os relat6rios mensais das atividades desenvolvidas pelo(s)
academico(s) bolsista(s) sejam entregues ate 0 ultimo dia utiI do respectivo mes;

VI. assegurar que 0 relat6rio final das alividades desenvolvidas pelo(s) academico(s)
bolsista(s) seja entregue ate 0 termino da vigencia da bolsa;

VII. acompanhar, periodicamente, a frequencia does) academico(s) bolsista(s) as
atividadcs programadas no cronograma do Plano de Trabalho does) bolsista(s);

VIII. inscrever-se e participar do Encontro de Iniciayao Cientifica da U lPAR que
ocorrer durante a vigencia do Projeto de Pesquisa Institucional em execu<;:ao e
acompanhar as apresenta<;:oes dos resultados feitas pelos bolsistas;

IX. incluir 0 nome do bolsista nas publicayoes e trabalhos apresenlados em eventos
cientificos, cujos resultados tiveram a participayao efetiva do mesmo;

x. elaborar 0 Relat6rio Final da Pesquisa e da Avalia9ilo Final do desempenho do
academico bolsista no PIBICIUNIPAR;
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comunicar imediata e forrnalmente a COPIC eventuais problemas e possiveis
alterayoes relacionados ao desenvolvimento do projeto, ao bolsista ou ao
orientador.

Evedado ao orientador repassar a outro a orientayao do(s) bolsista(s). Em caso
de impedimento, comunicar imediata e fonnalmente a CaPle.

Evedado ao orientador a divisao dos valores recebidos na fonna de bolsa entre
dois ou mais alunos.

Art. 10.

Art. II.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

a mimero de balsas do PIBlCIUNIPAR e 0 seu valor sao estabelecidos, a cada ano, pela
Reitoria, de acordo com a dotayao oryamentaria.

Para inscriyao no PIBICIUNIPAR, os interessados devem atender aos requlSltos
estabelecidos QO Edital do Processo Seletivo, divulgado anualmente pela COPIC.

AS candidatos indicados pelos orientadores sao selecionados pelo CALlC, de modo
classificatorio, considerando:

I. 0 curriculo Latles apresentado pelo orientador;

II. 0 curriculo Latles apresentado pelo candidato.

as curriculos do orientador e do academico sao avaliados considerando os criterios
estabelecidos e publicados em edital proprio.

a curriculo do orientador contribui com 75% da nota final do candidato e 0 restante e
preenchido mediante os documentos apresentados no curriculo do candidato.

Preferencialmente, e distribuido um bolsista para cada orientador, segundo a ordem de
classificayao dos alunos. As demais bolsas sao distribuidas mediante a classificayao dos
candidatos considerando a ordem decrescente da nota final.

Paragrafo imico. Apos a distribuiyao de todas as bolsas, com 0 preenchimento de
todas as vagas, se houver bolsas remanescentes, estas podem ser
alocadas para os orientadores vinculados aos Cursos de Pos
Graduayao Stricto Sensu.

Art. 16. Eeliminado do PIBICIUNIPAR 0 bolsista que:

I. for reprovado em qualquer disciplina ou serie durante 0 transcorrer de sua
participayao;

II. deixar de apresentar-se, pontualmente, por mais de 2 (duas) vezes consecutivas
ou nao, as sessCles de orientayao e trabalho em datas e horarios estabelecidos de
comum acordo com 0 respectivo docente orientador;

III. deixar de apresentar as tarefas exigidas pelo docente orientador, causando atraso
no desenvolvimento da pesquisa por mais de 2 (duas) vezes;
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IV. demonstrar inepcia no desenvolvimento dos trabalhos exigidos, ou negligencia
quanto aos estudos do assunto pesquisado a juizo do docente orientador;

V. utilizar-se dos dados coletados e das infonna<;oes recebidas sobre 0 assunto da
pesquisa para fins estranhos aos objetivos propostos, sem a ciencia e autoriza<;ao
do docente orientador;

VI. cometer crime de falsidade ideologica apropriando-se de textos ou ideias sem a
devida anota<;ao bibliognifica de acordo com as regras da ABNT;

VII. nao obtiver aprova<;ao de algum de seus relatorios mensais;

VIII. acumular debito de mensalidades com a Tesouraria da UNIPAR;

IX. deixar de atender a qualquer item do artigo 7.' deste Regulamento.

Paragrafo Unico. o academico que for eliminado do PIBICIUNIPAR tera sustada a
bolsa, nao podendo inscrever-se posterionnente em qualquer
programa de inicia<;ao cientifica da UNIPAR, nao recebendo
qualquer declara<;ao, atestado ou certificado, sobre 0 periodo em
que esteve participando do Projeto para 0 qual foi selecionado,
estando ainda sujeito a inquerito disciplinar no caso dos incisos
IV e V desse artigo.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

o bolsista que, espontaneamente, por qualquer motivo, afastar-se do PIBIC, somente
pode solicitar nova inscri<;ao em qualquer programa de inicia<;ao cientifica da UNIPAR,
depois de encarninhar justificativa ao Diretor Executivo de Gestao da Pesquisa e Pos
Gradua<;ao, que avaliara a possibilidade dessa nova inscri<;ao, num proximo ano letivo,
mediante novo Processo Seletivo.

As bolsas do PIBICIUNIPAR tern a dura<;ao de 10 (dez) meses, seguindo 0 cronograma
de execu<;ao do projeto de pesquisa institucionai.

Caso 0 academico bolsista conclua 0 curso antes do tennino do Projeto ao qual esteja
integrado e nao tenha condi<;oes de continuar no PIBIC ate 0 final dos trabalhos, poder
se-a conferir-Ihe 0 Certificado de Participa<;ao, referente ao periodo em que esteve
participando do programa. I

Ficam resguardados ao docente orientador responsavel pelo Projeto concluido os
direitos autorais da obra de pesquisa e ao(s) bolsista(s) os direitos de co-autoria ou
men<;ao como colaborador, a criterio do docente orientador, citando obrigatoriamente 0

vinculo e 0 apoio da DEGPPIUNIPAR, de acordo com a respectiva Instru<;ao onnativa
da DEGPP vigente.

Os casos omissos sao resolvidos pela Diretoria Executiva de Gestiio da Pesquisa e da
Pos-Gradua<;ao (DEGPP).

Art. 22. Este Regulamento entra em vigor a partir de sua aprova<;ao pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensao - CONSEPE, ficando revogadas as disposi<;Oes em conlrano.

Anexo aResolu~ao CONSEPE n.' 1812012, de 25/0512012.
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