
 
 

Iniciação Científica Júnior – Edital 01/2018 

Objetivos 

Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes do ensino 

fundamental, médio e profissional da Rede Pública, mediante sua participação em atividades 

de pesquisa científica ou tecnológica, orientadas por pesquisador qualificado, em instituições 

de ensino superior ou institutos/centros de pesquisas. 

 Duração da bolsa ao estudante:  

Para este edital a bolsa do estudante terá o valor de R$100,00 (cem reais) e a duração de até 

12 (doze) meses, renovável, sucessivamente. 

Requisitos e Condições 

Para o estudante:  

a) estar regularmente matriculado no ensino fundamental, médio ou profissional de escolas 

públicas;  

b) estar desvinculado do mercado de trabalho;  

c) possuir frequência igual ou superior a 80% (oitenta por cento);  

d) apresentar histórico escolar; 

Para a inscrição, deverão ser exigidos os seguintes documentos:  

a) formulário de inscrição preenchido com as assinaturas do candidato (se houver candidato já 

selecionado) e do orientador;  

b) autorização dos pais ou responsáveis (em caso de candidato menor de 18 anos e já 

selecionado);  

c) plano de trabalho incluindo as atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas;  

d) histórico escolar atualizado (se houver candidato já selecionado);  

e) currículo do pesquisador orientador cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes. 

Implementação da bolsa  

Para implementação da bolsa, deverá ser providenciada a seguinte documentação:  

a) contrato assinado pela entidade parceira, pelo pesquisador orientador, pelo estudante 

indicado, por pelo menos um dos genitores ou pelo responsável legal (em caso de estudante 

menor de 18 anos), e pelo representante da instituição/local de realização da atividade;  

b) histórico escolar do último ano;  



 
 
c) comprovante de freqüência do ano letivo corrente;  

d) cópia do CPF;  

e) número de agência e conta-corrente do estudante no Banco do Brasil;  

f) currículo do estudante cadastrado na Plataforma Lattes. 

Compromissos assumidos pelo pesquisador orientador: 

 a) orientar o bolsista nas distintas fases da atividade incluindo a elaboração de relatórios e 

material para apresentação dos resultados;  

b) acompanhar e estimular a apresentação dos resultados parciais e finais pelo bolsista nos 

eventos de iniciação científica e tecnológica promovidos pela instituição/local de execução das 

atividades; 

 c) avaliar o desempenho do bolsista ao final de sua participação;  

d) comunicar quaisquer situações adversas à entidade parceira.  

Compromissos assumidos pelo estudante:  

a) executar o plano de atividades com dedicação mínima de 10 horas semanais;  

b) elaborar relatório de suas atividades semestralmente, e ao final de sua participação;  

c) apresentar os resultados parciais e finais da atividade, sob a forma de painel ou exposição 

oral, acompanhados de relatório, nos encontros de iniciação científica e tecnológica 

promovidos pela instituição;  

d) estar matriculado em escola pública de nível fundamental, médio ou profissional;  

e) estar desvinculado do mercado de trabalho. 

Acompanhamento e Avaliação  

A entidade parceira deverá compor comitê de avaliação, dimensionado de acordo com o 

número de bolsistas, contendo representantes das três grandes áreas do conhecimento: 

ciências da vida, ciências exatas e da terra e ciências humanas e sociais. Seus membros 

deverão ter:  

a) vínculo com instituição de ensino ou pesquisa;  

b) experiência em pesquisa;  

c) titulação mínima de doutor ou perfil equivalente; e  

d) currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes.  



 
 
 O acompanhamento e a avaliação dos bolsistas serão realizados por meio dos seguintes 

instrumentos:  

a) relatórios elaborados pelo bolsista, acompanhados do parecer de avaliação do pesquisador 

orientador;  

b) participação do bolsista em seminário (congresso) de iniciação científica com apresentação 

oral/ painéis do trabalho. 

Disposições gerais 

A  pedido do orientador e/ou da instituição de execução das atividades, o bolsista poderá ser 

substituído, a qualquer tempo, desde que devidamente justificado. 

A bolsa do estudante deverá ser cancelada quando houver:  

a) interrupção do curso;  

b) desligamento da escola pública;  

c) conclusão do ensino médio;  

d) outras razões que justifiquem a decisão, autorizadas pela entidade parceira. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO CANDIDATOS – IC. Jr. 

Escola: 

Nome:  

Endereço:  

Bairro:  

Cidade/Estado:  

CEP: 

Telefone: 

 Telefone celular: 

 e-mail: 

 Data nascimento: 

 Naturalidade: 

CPF: 



 
 
 RG: 

 Indique uma das áreas de IC. Jr: 

(  ) Matemática     

(  ) Enfermagem 

(  ) Engenharia de Produção 

(  )Engenharia Civil 

(  ) Letras 

(  ) Computação 

 


