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MINISTERIO DA EDUCACAO . 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO 

CAMPUS SAO PAULO 

EDITAL N®& SPO.011, DE 04 DE MARCO DE 2021 

PROGRAMA INSTITUCIONAL VOLUNTARIO DE INICIAGAO CIENTIFICA E/OU TECNOLOGICA DO 
IFSP (PIVICT) 

12 CHAMADA DE PROJETOS - 2021 

A Diretoria do Campus Sao Paulo do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sdo Paulo 

(IFSP-SPO), torna publico o presente Edital de abertura de inscrigdes, em fluxo continuo, para o processo 

de selecgdo de projetos para o Programa Institucional Voluntario de Iniciagdo Cientifica e/ou Tecnoldgica 

(PIVICT) do Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia de Sao Paulo (IFSP) — Edicao 2021. 

Para participagdo no programa, os interessados devem se ater as regras estabelecidas neste Edital, na 

Portaria n° 3.903, de 4 de dezembro de 2.018, a qual estabelece o Regulamento do PIVICT e demais 

legislagdes relacionadas. 

1. FINALIDADES E OBJETIVOS 

1.1. O PIVICT tem como finalidade dar suporte aos grupos formados por servidores e alunos(as), 

envolvidos no desenvolvimento de pesquisas, estimulando o desenvolvimento cientifico e 

tecnoldgico e a formacao de futuros pesquisadores. 

1.2. Os objetivos do PIVICT foram estabelecidos no Art. 22 da Portaria n° 3.903, de 4 de 

dezembro de 2018. 

PROJETO DE PESQUISA 

2.1. Cada projeto aprovado contempla apenas 1 (um) estudante de Iniciagao Cientifica (IC). 

2.2. No caso de pesquisas mais extensas, 0 proponente podera dividi-las em projetos 

complementares e distintos, principalmente no que tange aos objetivos e planos de trabalho, 

destacando tal situagdéo nos prdprios projetos de pesquisa, conforme as orientagdes no modelo 

atualizado disponivel no sitio da Prd-Reitoria de Pesquisa e POs-Graduacdo (PRP) na Internet. 

2.3. € permitida a participacdo de colaboradores internos ou externos ao IFSP nas atividades 

decorrentes do projeto, cuja contribui¢ao devera ser prioritariamente técnica ou cientifica, 

devendo os mesmos ja serem previstos no projeto de pesquisa.



3. 

2.4. Os prazos minimo e maximo para execucdo do projeto sao de 6 (seis) meses e 18 (dezoito) 

meses corridos, sendo obrigatoria a previsdo da entrega do Relatorio Parcial no meio do prazo ea 

entrega do Relatorio Final no fim do prazo, conforme o cronograma proposto no projeto 

submetido. 

INSCRICAO 

3.1. O processo de inscri¢do esta de acordo com a Sec¢do IV da Portaria n2 3.903, de 04 de 

dezembro de 2018. 

3.2. As inscricdes dos projetos serdo realizadas em fluxo continuo por intermédio do Presidente 

do COMPESQ do campus, via Modulo Pesquisa no SUAP. 

3.3. | Projetos encaminhados pelo servidor proponente serdo avaliados em até 30 dias. 

3.4. As normas, regulamentos e formuldrios oficiais necessdrios para a inscri¢do e para a 

condu¢gdo da pesquisa encontram-se disponiveis no endereco 

eletrénico https://prp.ifsp.edu.br/diretoria-de-pesquisa/iniciacao-cientifica-e- 

tecnologica/pivict. 

3.5. Sao condicdes necessarias para inscri¢do de projeto: 

A inscrigdo do proponente no Cadastro de Pesquisadores do IFSP, no SUAP. 

Inscri¢ao, dentro do prazo previsto, no Edital disponivel no SUAP; 

Inclusdo do projeto de pesquisa no SUAP para inscrigdo no Edital; 

. O Projeto de Pesquisa deverd conter os itens descritos no SUAP e nao podera constar a 

identificagdo do proponente. 
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PROCESSO DE SELECAO 

4.1. A andalise e conferéncia da documentagdo encaminhada caberdo a Diretoria de Pesquisa, 

Extensdo e Pds-Gradua¢do do Campus Sdo Paulo (DPE-SPO) e ao COMPESQ, sendo que submissGes 

que nado atendam ao item 3.5 serdo consideradas desclassificadas. 

4.2. A avaliagdo dos projetos submetidos sera realizada pelo COMPESQ ou, a critério deste, por 1 

(um) avaliador “ad hoc” externo ao campus ou externo ao IFSP (conforme Art. 21, 22 e 23 da 

Portaria n° 3.903, de 04 de dezembro de 2018), o qual analisara o projeto de acordo com os 

quesitos e respectivos pesos da Tabela 1. 

4.3. Os itens da Tabela 1 seréo pontuados gradualmente até a pontua¢gdo maximaindicada. 

4.4. A publicagdo dos resultados dos projetos aprovados sera realizada pela Diretoria de Pesquisa, 

Extensdo e Pos-Graduac¢do do Campus Sao Paulo (DPE-SPO) 

Tabela 1. Quesitos de avaliacgdo dos projetos de pesquisa.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Item Quesitos Pontos 

1 O projeto é adequado como pesquisa de iniciacgdo cientifica? 10 

2 O texto e demais elementos atendem aos requisitos de um texto cientifico? 10 

3 O objetivo geral esta claro e conciso? 8 

4 Os objetivos especificos sao claros e congruentes em relagao ao Objetivo Geral 3 

proposto? 

5 A Fundamentacdao Teorica 6 adequada e suficiente para o projeto proposto? 8 

6 A estratégia metodoldgica é consistente? 10 

7 Ha coeréncia entre os objetivos e as metas estabelecidas no projeto? 8 

: O plano de trabalho composto das metas, das atividades e do cronograma é 8 

adequado? 

4 A proposta cientifica contempla, de fato, o envolvimento do(a) aluno(a) em 8 

atividades de pesquisa? 

10 A bibliografia é suficiente para o projeto e de acordo com as normas da ABNT? 7 

+4 A infraestrutura para execugdo do projeto esta claramente descrita e é 7 

suficiente? 

12 Ha potencial para inovag¢do prevendo o desenvolvimento de solucées praticas Ps 

na forma de produtos e/ou de processos? 

13 Esta inserido em um projeto de pesquisa maior ou representa uma 4 

continuidade de anterior(es)? 

TOTAL 100 
  

5. DIVULGACAO DO RESULTADO 

5.1, 

5.2. 

Desi 

5.4. 

O resultado da avaliacgdo sera divulgado pelo Sistema SUAP, quando esta for finalizada e 

entregue pelo avaliador, apos a homologacdo da CPI do campus. 

A Média Final sera igual a média simples dos quesitos de avaliacdo dos projetos de pesquisa. 

Serdo desclassificados os projetos cuja Média Final seja igual ou inferior a 35 pontos. 

Os proponentes dos projetos que obtiveram Média Final igual ou inferior a 35 pontos 

receberao os pareceres em seu endereco de correio eletrénico institucional. 

6. RECURSOS E RESULTADO FINAL 

6.1. 

6.2. 

Apos a publicacdo e divulgacgdo do resultado, os interessados poderdo interpor recurso a 

Diretoria de Pesquisa, Extensdo e Pos-Graduacdo (DPE-SPO), através do SUAP. 

A analise da interposi¢do de recurso sera realizada pelo COMPESQ (Comité de Pesquisa, 

recursos. 

Inovagdo e Pdés-graduacgao) do Campus Sado Paulo, que constituira forum de julgamento dos 

 



6.3. Apds a andlise dos recursos, a Diretoria de Pesquisa, Extensdo e Pos-Graduacdo (DPE-SPO) 

divulgara o Resultado Final em até 5 dias uteis. 

7. ORIENTADOR 

7.1. Os requisitos do orientador do PIVICT sao aqueles constantes do Art. 9 da Portaria n® 3.903, 

de 04 de dezembro de 2018, a saber: 

|. ser servidor técnico administrativo em educacao, no qual na descrigado sumaria do cargo 

tenha a atribuigdo “assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensdo”, ou docente, 

sendo ambos efetivos e em atividade no IFSP. 

ll. possuir titulagdo minima de Mestre. 

lll. possuir curriculo atualizado na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico (CNPq). 

IV. estar incluso no Cadastro de Pesquisadores do IFSP (no SUAP). 

V. Nao ter pendéncias neste ou em outros programas da PRP, sendo elas compreendidas 

como demandas geradas por descumprimento de regras estabelecidas nos editais e nos 

regulamentos do Programa. 

7.2. Sao compromissos do orientador no PIVICT aqueles constantes do Art. 10 da Portaria n° 

3.903, de 04 de dezembro de 2018. 

8. ESTUDANTE DE IC 

8.1. Sado requisitos do(a) aluno(a) para ser estudante de IC no PIVICT aqueles constantes do Art. 

11 da Portaria n° 3.903, de 04 de dezembro de 2018. 

8.2. Sao compromissos do(a) aluno(a) para ser estudante de IC no PIVICT aqueles constantes do 

Art. 12 da Portaria n° 3.903, de 04 de dezembro de 2018. 

9, INDICAGAO DO ESTUDANTE DE IC 

9.1. O orientador tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, apds a publicagao do 

Resultado Final, para indicar o orientando por meio da apresentagdo do Termo de 

Compromisso junto com a Autodeclaracdo de Principios Eticos ao Presidente do COMPESQ, 

conforme Art. 26 da Portaria n2 3.903, de 04 de dezembro de 2018. 

9.2. Nao ha restrig¢des quanto a idade, quanto ao fato do(a) aluno(a) ter concluido outro curso, 

Ou quanto ao semestre/ano de ingresso do(a) aluno(a) na Instituig¢do, desde que o(a) aluno(a) 

mantenha vinculo de matricula com o campus até o término do projeto de pesquisa. 

9.3. O(A) aluno(a) que possuir vinculo empregaticio ndo estara impedido de participar do PIVICT. 

9.4. O(A) aluno(a) somente sera considerado estudante de IC apds o orientador anexar na aba 

“ANEXOS” do SUAP o Termo de Concessdo e Compromisso e a Autodeclaracdo de Principios 

Eticos, preenchidos corretamente e assinados, em documento digitalizado pdf e em arquivos 

separados. 

IV



10. 

11. 

9.5. Cabera ao orientador indicar apenas 01 (um(a)) aluno(a) como estudante de IC, conforme os 

seguintes passos: 

|. Selecionar e indicar o(a) aluno(a) com perfil e desempenho académico compativeis com as 

atividades previstas, cuja analise deverd ser realizada inclusive por meio de consulta ao 

historico académico; 

\|, Preencher o “Termo de Concessdo e Compromisso” e a “Autodeclaragao de Principios 

Eticos”, disponiveis no endereco eletrénico 

https://prp.ifsp.edu.br/diretoria-de-pesquisa/iniciacao-cientifica-e-tecnologica/pivict/pivict- 

formularios-modelos 

lll. Assinatura do orientador, do(a) aluno(a) de IC e do Coordenador de Pesquisa, Inovacdo e 

Pés-Gradua¢do do campus; 

IV. Envio de correspondéncia eletrénica, com os documentos do subitem 9.5.2, ao Diretor de 

Pesquisa, Extensdo e Pds-Graduagao (DPE-SPO) para cfo.spo@ifsp.edu.br com identificagao 

do assunto “INDICACAO DE ESTUDADE PIVICT 2021”. 

ACOMPANHAMENTO, SUBSTITUICAO DO ESTUDANTE E CANCELAMENTO DO PROJETO 

10.1. A execucdo e o acompanhamento das atividades da pesquisa e da frequéncia do(a) aluno(a) 

serdo de responsabilidade do orientador. 

10.2. O acompanhamento serd feito pela PRP e pelo Diretor de Pesquisa, Extensdo e Pds- 

Graduacao (DPE-SPO), que sera responsavel por anexar os documentos inerentes aos projetos 

implantados no “Drive” do IFSP. 

10.3. O orientador deverd comunicar ao Diretor de Pesquisa, Extensdo e Pés-Graduacdo (DPE-SPO) 

eventuais problemas ou devidas solicitacdes dos orientadores e estudantes de IC. 

10.4. O orientador deverd, sempre que solicitado, prestar eventuais esclarecimentos sobre os 

documentos e sobre o andamento das atividades de pesquisa. 

10.5. Caso algum dos compromissos assumidos pelo estudante de IC ndo sejam cumpridos e/ou 

haja problemas de outras naturezas, o orientador podera solicitar a substituig¢do do orientando, 

mediante a entrega do “Termo de Concessdo e Compromisso”, de acordo com os mesmos 

tramites do item 9.5. 

10.6. O cancelamento definitivo da pesquisa podera ser solicitado pelo orientador, mediante 

entrega do “Formulario de Cancelamento do Projeto”. Nestes casos, deverd ser entregue 

relatério no qual constem as atividades realizadas até a data de cancelamento. 

RELATORIO PARCIAL E FINAL 

11-1. Os Relatdrios Parcial e Final deverao estar em conformidade com o modelo disponivel no 

endereco eletrdnico https://prp.ifsp.edu.br/diretoria-de-pesquisa/iniciacao-cientifica-e- 

tecnologica/pivict/pivict-formularios-modelos.
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17.2: Sua entrega devera ser feita pelo orientador para o Diretor de Pesquisa, Extensdo e Pos- 

Graduacao (DPE-SPO), por meio de processo SUAP, dentro do cronograma proposto no projeto. 

11.3. O nao cumprimento das datas de entrega dos relatérios acarretara pendéncia na 

Coordenadoria de Pesquisa, Inovac¢do e Pds-graduacdo do campus, impossibilitando de o 

servidor e de o estudante de IC concorrerem nos proximos processos de selecdo de Iniciagdo 

Cientifica, enquanto a pendéncia nao for resolvida. 

11.4. A nao entrega dos relatérios impedira a emissao dos certificados a(o) aluno(a), ao 

orientador e aos colaboradores. 

DISPOSICGES FINAIS 

12.1. Excepcionalmente sera autorizada a substituicdo do orientador, conforme Art. 32 da 

Portaria n2 3.903, de 04 de dezembro de 2018. 

12.2. Nas pesquisas que envolverem, em seus objetivos de estudos, qualquer um dos itens 

relacionados na Autodeclaracao de Principios Eticos, 0 orientador devera procurar o Comité de 

Etica em Pesquisa, conforme legislagao vigente. 

12.3. As pesquisas que possibilitam a protecdo de propriedade intelectual devem prever os 

cuidados com a confidencialidade do estudo e, para tanto o orientador devera se informar na 

Agéncia de Inovacao e Transferéncia de Tecnologia do IFSP (INOVA). 

12.4. Os Relatdrios Finais dos(as) alunos(as) poderdo ser enviados para participa¢do em 

premiagdes, conforme indicagado da Pré-Reitoria de Pesquisa e Pés-graduacao. 

12.5. Os casos nao previstos neste Edital serdo analisados e julgados pelo Comité de Pesquisa 

(COMPESQ) deste campus, de acordo com a Portaria n° 3.903, de 04 de dezembro de 2018, e 

quando couber, pela Prd-Reitoria de Pesquisa e Pos-Graduacao. 

Sdo Paulo, 04 de marco de 2021. 
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Ma Lima 

    

     
   

Luis Claudio 

iretor Geral


