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RESOLU<:AO CONSEPE N,· 1212006

Aprova 0 ReguJamento do Programa Exlerno de
801585 de Inicia~Ao Cientifiea - PEDIC, da
Universidade Paranaense - UNIPAR,

o Reitor da UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR e
Presidente do CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CONSEPE, no uso de
suas alribui~iles legais, estatutarias e regimentais,

Considerando a proposta apresentada pel. Direloria
Executiva de Gestao da Pesquisa e da P6s-Gradua~ao

(DEGPP), para 0 Regulamento do Programa Externo
de Bolsas de Iniciayao Cientifico - PEB/C, do
Universidade Paranaense - UNIPAR;

Considerando ° Parecer da Camara de Ensino,
Pesquisa e Extensao, favonivel a aprova~iio do
Regulamento proposto; e

Considerando 0 Delibera~iio CONSEPE n°
J012006, bovida em reuniiio ordinaria do
CONSEPE, reali7.ada no dia 09/0512006, baixa a
seguin!e

RESOLUI;Ao:

Art I·, Fica aprovado 0 REGULAMENTO DO PROGRAMA EXTERNO OR BOLSAS
DE lNICIA<:Ao CIENTfFICA - PEDIC, da Universidade Paranaense - UNIPAR,
em anexo, que passa 0 ser parte integrante desta Resolu~iio.

Art. 2·, Esta Resolu~iio entra em vigor nesta data, revogadas as disposj~iics em conlmio

Umuarama - Parana, 09 de maio de 2006,
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REGULAMENTO DO PROGRAMA EXTERNO DE BOLSAS DE

• INICIA<:Ao CIENTfFICA (pEOle)

Art. I' 0 Programa Extemo de Bolsas de Inici~o Cientifica (pEBIC) 1em por fmalidadc
despertar 0 interesse e ineentivar voca90es para atividades de pesquisa cientifica e
teenol6gica entre os aeademieos regularmente matriculados na Universidade
Paranaense - uNlPAR.

Art. 2' 0 aluno selecionado pelo PEBIC recebe tuna bolsa mensal com valor e dura~Bo

definida pelo argile de fomento financiador.

Art. JO 0 PEBIC esta em consonancia com a Resolu~o NormaLiva do CNPq n° 025/2005. que
deterrnina que 0 PEBIC tern como objctivos:

I - . conlribuir pa13 a forma~o de recursos humanos para a pesquisa;

1I - qualificar alunos para os programas de pOs-gradua¢o;

HI - estimular pesquisadores produtivos a envolvcrem estudantes de gf1ldU8~llo nas
atividades cientificas e teenol6gicas;

IV . proporcionar ao bolsista. orientado por pesquisador qualificado. a aprendizagcm
de teenicas e metodos de pesquisa, bern como estinlUlar 0 desenvolvimcnto do
pensar cientifico e da criatividade. decorrentes das condi9iles criadas pelo
confro:Ilo direto com os problemas de pesquisa.

Art. 4° 0 PEBIC sera coordenado pcla Coordenadoria de Pesquisa e Inicia,lI.o Cientifica
(COPIC). orgao da Direloria Execuliva de Gestao da Pesquisa e da P6s-Gradua,llo
(DEGPP) e assessorado pclo Comite Assessor Local de Jnjcia~o Cientifica (CALIC).

Art. 5° - 0 CALIC sera integrado:

I - pela Diretora Executiva de Gestilo da Pesquisa e da P6s-Gradua,30, que 0

presidirll;

II - pelo Coordenador de Pesquisa e Inicia,ao Cientifica, que substituirll a Diretora
Execuliva de Gestao da Pesquisa e da P6s·Grad~ilo em suas fallas ou
impedimentos;

IJI - pelo Chefe do Nucleo de Pesquisa em CiSneias Biol6gicas. Agrllria~ e
Tecno!ogicas;

IV - pelo Chefe do Nudeo de Pesquisa em Ciencias Htunanas e Sociais Aplicadas;

V - pelo Chefe do Nudeo de Pesquisa em Ciencias da Saude c Desenvolvimcnlo
Humano;

VI . por urn professor representanlc de coda Instituto de Ciencias, desde que seja
pesquisador, com tilula~ilo de doulor. enquadrado no plano de carreira da
UNIPAR como Professor Titular;

VII - por tun representante discente, desde que ja scja bolsista do PIBICIUNIPAR.

§I' Os representantes previstos no inciso VI serao indicados pelo Diretor de
cada Instituto de Ci€ncias e terA mandato de dois anos, sendo perrnitidaV
tuna reeondu<;lo; . /)
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§ 2' 0 representante discente sera indicado pela COPIC e tera mandalo de
urn ano, sendo permitida uma recondul'OO.

•
Art. 6' 0 Coordenador da cOPle te'li as seguintes atribuil'oes quanto ao PEBIC:

I 

II 

11I-

IV -

V

VI 

VII 

VIII-

IX -

X-

XI -

XII

XIII

XIV -

convocar e secretariar as reuniOes do CALlC;

executar as dcliberay6es do CALlC;

publicar EditaJ de Abertura de Inscriy6es para candidatos as bolsas do
PEBIClUNJPARJ6RGAO DE FOMENTO QUE FINANCIARA A BOLSA
contendo a docwnentayao cxigida, os cri(~rios de selel'OO e as normas de
funcionarnento do Programa de acordo com 0 presente Regulamento;

publicar 0 resultado do Processo de Seleyao e as norma., que regularao 0

trabalho dos bolsistas do PEBlC, na forma deste Regulamento;

receber as solicital'Oes de bolsas de iniciayllo cientffica;

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

prestar atendimento ao orientador e bolsista;

reeeber recursos ou reclamal'oes do Programa e encaminhar ;\ DEGPP para
solul'ao;

receber e conferir os relatorios mensais dos bolsistas e solicitar a Diretoria
Executiva de Gestao dos Recursos Financeiros (OEGRF) a execuyao do
pagamento das bolsas;

eDcaminhar OS relatorios finais da pesquisa e da avaliayllo dos bolsistas,
elaborados pelos respectivos docentcs-pesquisadorcs, para aprecial'ao do
CALlC;

promover 0 Encontro de Iniciayao Cientffica da UNIPAR, como forma de
avaliayao do Prograrna, considerando as recomendal'Oes feitas ao PIBIC/CNPq;

expedir certificados e decJaral'Oes relativos as atividadcs do PEBle;

promovcr a avaJial'lIo intcma sobre a organil.al'iio do Programa;

zelar pelo cumprimento dcstc Regulamento, assim como pelo born andamento
do PEBIC.

;

!

i

Art. 7' As bolsas do PEBle destinam-se a academicos regularmente matriculados em cursos de
graduayllo de qualquer das Unidades da UNIPAR, sendo contemplados aqueles que:

I - eslejam matriculados regularmente ate 0 penultimo ano do cursu;

II - sejam selecionados e indieados pelo orientador;

III - nOO estejam em debito com a Tesouraria da UNIPAR;

IV - tenham disponibilidade minima de 20 (vinle) horas semanais para desenvolvcr
as atividades do PEDIC.

Art. g' Os compromissos dos bolsistas do PEBIC sao:
•

I - dedicar-se integralmente As atividades academicas e de pesquisa. inclusive no

I"Ood"" rOo., {
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II - executar 0 Plano de Trabalho aprovado sob a orienta~1io do pesquisador com
dedica~1io de 20 (vinte) horas semanais;

III - enconlcar-5O com 0 orientador para receber orienta~ quanto a execu~ao de seu
Plano de Traba1ho, assim como para auxilia-lo no preenchimento dos relatorios
mensais e no preparo de material para apresenta\'ilo dos resultados em eventos
cieotlficos;

apre50ntar ate 0 quinto dia liti! do selimo mes subsequente ao iofcio de vigeneia
da bolsa 0 Relatorio Semeslral das atividades desenvolvidas;

apresentar os resultados parciais ou finais da pesquisa no Encontro de rnieia~ao

Cientifica da UNIPAR;

nao exereer qualquer atividade remunerada com vinculo empregatleio durante a
vigencia da bolsa;

fazer referencia a sua condi~o de bolsisla do PEBlCIUNIPARlORGAO DE
FOMENTO QUE FINANCIA A BOLSA nas publica~Oes e trabalhos
apresentados;

apresentar ate no termino da vigencia de sua bolsa, obrigatoriamente, relat6rio
final em fonnulano disponibilizado pela COPIC, contemplando os resultados
alcan~ados com a execu~ao do Plano de Trabalho;

IX - usufn;:r apenas desta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumul~o desta
com a d~ oulros Programas de outras agencias au da propria UNIPAR;

X - devol vcr ao Programs, em valores atualizados, ap6s analise e deliberal'lio do
CALlC, a(s) mensalidade(s) reeebida(s) indevidameote, caso os requisitos e
compromissos estabelecidos neste Regulamento n!o sejam cumpridos,

I\rt, 9' Os projetos de pesquisa do qual participam OS academicos selecionados para bolsas do
PEBIC sao aqueles propostos por docentes pesquisadores, com titula~1io de doutor. na
qualidade de coordenador dos mesmos, enquadrados no plano de carreira como
Professores Titular, que requisitem participa~ao de academicos bolsistas para sua
cxecu~ao.

Art, 10 Os compromissos dos orientadores com PEBIC sao:

I - indicar 0 mimero de vagas a serem oferecidas no fonnulano de Projeto de
PesqUlsa Institucional. quando de sua apresental'lio;

II - selecionar e indicar, para bolsista, academico com perfil e desempenho
academieo compatlveis com as atividades previstas e que atendam os requisitos
do Art, 6';

III - apresentar urn Plano de Trabalho detalhado, para cada bolsista selecionado,
condizente com 0 Projeto de Pesquisa Institucional que participara como 00

pesquisador;

IV - realizar reuni5es regulares para onentar o(s) bolsista(s) quanto a execu~o de
suas ativid.des no projcto de pesquisa que estanl(fto) vineulado(s), assim como
auxilia-Io(s) no preenchimento dos relat6rios mensais, semesteal e final e no
pr;paro de material para apresenta~iio dos resultados em eventos cientilicos;

\(. acompanhar, periodicamente. a freqUencia do(s) academico(s) bolsista(s) as
atividades programadas no cronograma do Plano de Trabalho do(s) boISis!a(S:(
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acompanhar as apresentayOes dos resultados feitas pclos bolsistas durante 0

Encontro de IniciayAo Cientlfica promovido pela UNIPAR;

incJuir 0 nome do bolsista nas publicaf;Oe5 e lrabalhos apresentados em eventO'
cientlficos, cujos resultados tiveram a participayao efeliva do mesmo;

apresentar relat6rios semestrais sobre 0 desenvolvimento do Projeto incluindo
.questionllrio de avaliayAo dots) academico(s) bolsista(s) de acordo com
fonnul"rio disponibilizado pela COPIC;

elaborar 0 Relat6rio Final da Pesquisa e da AvaJiayAo Final do desempcnho do
academico bolsista no PEBlC;

comunicar imediata e [ormalmcnte aCOPIC eventuais problemas e possiveis
alterayOes relaeionados ao desenvolvimento do projeto, 90 bolsista ou ao

. orientador.

§ 10 Evedado ao orientador repassar a outro a orientayAo do(s) bolsistas. Em
caso de impedimento, comunicar imediata e formalmente aCOPIC;

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

Art. II Para inscriyao no PEBIC, os interessados deverao atender 90S requisitos estabelecidos .
no Edital do Processo de Seleyfto, divulgado pcla COPIe.

Art. 12 Os candidatos indicados pelos orientadores serilo selecionados pelo CALlC, de modo
classificat6rio, considerando:

I - 0 curriculo wiles apresentado pelo orientador;

II - 0 curriculo apresentado pelo candidato.

Art. 13 0 curriculo do orientador sera avaliado considerando os seguintes crit~rios:

I - vinculo com 0 Programa de Bolsa Produtividade do CNPq ou outro 6rgfto de
[omento;

II - produyiio cientifica e tecnol6gica dos 61timos cinco anos;

. III - . credenciarnento como orienlador em cursos de p6s-graduayao STl'icTQ Sensu
rccomendado pela CAPES;

IV - experiencia em orientayoes de mestrado e doutorado em programas
recomendado pela CAPES;

V - Cadaslro no Diret6rio de Grupos de Pesquisa do CNPq e certificado pela
UNlPAR.

1II

IV -

Art, 14 o curriculo do candidato a bolsa sera avaliado considerando os scguinles criterios:

1- participayao no Programa de Iniciayilo Cientffica (PIC) da UNIPAR;

II - partieipayilo no Programa Instilucional de Boisas de Inicia¢o CieRI/fica
(PlBlC) da UNIPAR;

produyao cientifica e tccnol6gica;

media global no computo das medias finais das diseiplinas
anterior(es).
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Art. 15 Os curriculos do orientador'e do candidato contribuirao, cada urn, com 50% da nota final
do candidato.

Art. 16 Sera preferencialmenle distribuido urn bolsista para cada orientador, segundo a ordem de
classi fica~ao dos alunos.

Papigrafo Unico. Cada orientador nlio poden' ter mais que 2 (dois) bolsistas.

Art. J7 Fica eliminado do PEBle, 0 bolsista que:

J - deixar de apresentar-se, pontualmente, as sessOCs de orienta~ao c trabalho em
datas e horarios estabelecidos de comum acordo com 0 respcctivo docente
orientador, por mais de 2 (duas) vezes consecutivas ou nao;

Jl - deixar de apresentar tarefas cxigidas pelo docente orientador, causando atraso
no descnvolvimento da pesquisa por mais de 2 (duas) vezes;

III - dcmonstrar inepcia no desenvolvimento dos tmbalhos exigidos, ou negligencia
quanta aos estudos do assunto pesquisado a juizo do docente orienlador;

IV - utilizar-se dos dados coletados e das inforrna~Oes reccbidas sobre 0 assunto da
pcsquisa para fins estranhos aos objetivos propostos, sem a ciencia e
alltoriza~ao do docente orientador;

V - comeler crime de falsidade ideol6gica apropriando-se de lextos ou iMias sem a
devida anota~ilo bibliogrMica de acordo com as regras da ABNT;

VI - nilo obter aprova~ode seus relat6rios mensais ou scmestral pelo CALle;

VII - acumular debito de mensalidades com a Tesouraria da UNIPAR;

VllI - deixar de atender a qualquer item do Art. 6°.,
Art. 18 0 bolsista que, espontanearnente, por qualquer motivo, afastar-se do PEBIC nile podera

solicitar poslcriorfuente nova inscri~lio no PIC ou PIBIC da UNIPAR.

Art.19 0 boIsista eliminado do PEBlC, de acordo com os criterios estabeleeidos no Art. J7,
deste Regulamento, tern sustada a bolsa, nlio rccebendo qualquer dcelara~il.o, atestado ou
certificado, sobre 0 periodo em que csteve participando do Projeto para 0 qual foi
selecionado, nilo podendo inscrever-se novarnente, estando ainda sujeito a inquerito
disciplinar no caso dos incisos IV e V do citado artigo.

Art. 20 Ficam resguardados ao docente orientador responsavel pclo Projeto concluldo os direitos
autorais da obra de pesquisa e ao(s) bolsista(s) os direitos de co-autoria ou men~o como
colaborador, a cril<!rio do docente orientador, citando obrigatoriamente 0 vinculo e 0

apoio da DEGPPIUNIPAR, de acordo com a respcctiva Instru~lio Nonnativa da DEGPP
vigente.

Art, 2 I Os cases omisses sedo resolvidos pela Diretoria Exccutiva de Gesliio da Pesqllisa e da
P6s-Gradua~ilo (DEGPP.).

•
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