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FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 

DIRETORIA DE PESQUISAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FUNDAJ 

 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

VOLUNTÁRIA  
 

 

A Fundação Joaquim Nabuco, por meio da Coordenação do Programa de Iniciação 

Científica (IC-Fundaj), comunica aos(às) pesquisadores(as) interessados(as) que estão 

abertas as inscrições para a seleção de estudantes de graduação do ensino superior para 

atuarem como voluntários(as) na IC-Fundaj no período de janeiro/2021 a setembro/2021. 

O Programa de Iniciação Científica, na modalidade voluntária (IC-Voluntária), considera 

o interesse dos(as) estudantes de participarem do programa e o número limitado de bolsas 

provenientes de agências de fomento. Nesse sentido, a IC-Voluntária não envolve a 

concessão de bolsa, mas possibilita a participação dos(as) graduandos(as) em atividades de 

pesquisa.  

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA  

 

O Programa IC-Fundaj é voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e a 

iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior, contribuindo para a 

formação de novos(as) pesquisadores(as).  

 
 

2. OBJETIVOS DO PROGRAMA  

 

O Programa de Iniciação Científica da Fundaj (IC-Fundaj) tem por objetivos:  

I. Despertar a vocação científica e desenvolver habilidades para a pesquisa por meio 

da participação de estudantes de graduação em projetos desenvolvidos por 

pesquisadores(as) da Fundaj;  

 

II. Desenvolver atitudes, habilidades e valores necessários à educação científica e 

tecnológica dos(as) estudantes;  

 

III. Possibilitar interação entre pesquisadores(as) da Fundaj e estudantes selecionados 

em edital; 
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IV. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa, reduzindo o tempo 

médio de titulação de mestres(as) e doutores(as);  

 

V. Fortalecer o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos 

e tecnológicos básicos;  

 

VI. Contribuir para a divulgação das pesquisas realizadas pelos(as) pesquisadores(as) da 

Fundaj;  

 

VII. Possibilitar maior interação entre a iniciação científica e a pós-graduação da Fundaj.  

Parágrafo único. A IC-voluntária possui os mesmos objetivos do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica Fundaj/CNPq, porém, nessa modalidade, não há o 

recebimento de bolsas mensais ofertadas por agências de fomento. 

 

 

3. COMPROMISSOS E DIREITOS DO ORIENTADOR  

 

a) Escolher e indicar, para voluntário(a), aluno(a) com perfil e desempenho 

acadêmico compatíveis com as atividades previstas neste edital;  

b) Orientar o(a) voluntário(a), objetivando a iniciação ao método científico e 

qualificando-o(a) para os programas de pós-graduação;  

c) Encaminhar, à Coordenação do Programa de Iniciação Científica da Fundaj (IC-

Fundaj) o relatório técnico-científico parcial de seu(s) voluntário(s) ou sua(s) 

voluntária(s), quando solicitado. Encaminhar também o relatório técnico-

científico final e resumo expandido em setembro de 2021;  

d) Participar das sessões da Jornada de Iniciação Científica da Fundaj, em que seu(s) 

ou orientandos ou sua(s) orientanda(s) apresentem trabalhos;  

e) Participar como consultor(a) ad-hoc para o IC-Fundaj, sempre que solicitado(a);  

f) Incluir o nome do(a) voluntário(a) nas publicações e nos trabalhos apresentados 

em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do(a) 

estudante; 

g) Incentivar que seu(s) voluntário(s) ou sua(s) voluntária(s) participe(m) com 
frequência mínima de 75% nos eventos programados e sugeridos pelo Programa 
IC-Fundaj, principalmente da Jornada de Iniciação Científica da Fundaj;  
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h) O(a) orientador(a) poderá solicitar a substituição do(a) estudante voluntário(a) 

mediante envio de carta circunstanciada para a Coordenação do Programa, 

indicando o(a) novo(a) voluntário(a) que dará continuidade ao plano de trabalho 

aprovado neste edital; 

i) O não cumprimento de qualquer um desses compromissos implica o 

cancelamento do trabalho em andamento;  

j) Manter currículo atualizado na Plataforma Lattes durante a vigência da 

orientação da IC-Voluntária; 

k) É vedado ao(à) orientador(a) repassar a outro(a) pesquisador(a) a orientação de 

seu(sua) aluno(a) voluntário(a). 

 

Parágrafo Único: Cada orientador(a) poderá indicar, no ato da inscrição, até 2 (dois/duas) 

estudantes para a modalidade de IC-Voluntária.  

 

 

4. COMPROMISSOS E DIREITOS DO(A) VOLUNTÁRIO(A)  

 

a) Apresentar ao(à) orientador(a), quando solicitado, relatório técnico-científico 

parcial, relatório técnico-científico final e resumo expandido para publicação nos 

anais da Jornada de Iniciação Científica da Fundaj;  

b) Participar das atividades científicas promovidas pelo IC-Fundaj;  

c) Participar dos eventos científicos promovidos pela Fundaj;  

d) Apresentar seu trabalho de pesquisa (relatório parcial) durante o Seminário do 

Programa de Iniciação Científica da Fundaj;  

e) Apresentar seu trabalho de pesquisa na Jornada de Iniciação Científica da Fundaj, 

obedecendo às regras estabelecidas pela Coordenação do Programa;  

f) Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de 

voluntário(a) do IC-Fundaj. 

Parágrafo único - A participação plena nas atividades do IC-Fundaj confere ao(à) 

voluntário(a) o certificado de conclusão de iniciação científica. 
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5. REQUISITOS PARA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS  

I. Do(a) orientador(a)  

a) Possuir no mínimo titulação de mestre(a) e produção científica, tecnológica ou 

artístico-cultural nos últimos três anos; 

b) Ser servidor(a) do quadro permanente da Fundaj;  

c) Estar vinculado(a) como pesquisador(a) a um projeto de pesquisa aprovado por 

agência de fomento ou homologado pelo Conselho Diretor da Fundaj; 

d) O(a) proponente não poderá estar licenciado no momento de submissão da 

proposta.  

e) No caso de um mesmo projeto de pesquisa envolver a indicação de mais de um(a) 

voluntário(a), deverá haver obrigatoriamente diferenciação nos planos de trabalho 

a serem executados por cada voluntário(a), sob pena de permanecer apenas uma 

das propostas.  

 

 

II. Do(a) voluntário(a)  

 

a) Estar regularmente matriculado(a) em um curso de nível superior reconhecido 

pelo MEC, no momento da inscrição até o término da participação no programa;  

b) Ser indicado(a) por um(a) orientador(a);  

c) Comprovar no histórico escolar a aprovação de disciplinas obrigatórias 

anteriormente reprovadas.  

 

6. INSCRIÇÕES  

 

As inscrições devem ser feitas pelo(a) orientador(a) apenas de forma online no site: 

https://www.fundaj.gov.br/index.php/pibic-dipes, de 11 a 17/12/2020, mediante 

preenchimento de formulário eletrônico e o envio dos seguintes documentos (os quais 

devem ser apresentados em formato “pdf”):  
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a) Projeto de Pesquisa aprovado por agência de fomento ou homologado pelo Conselho 

Diretor da Fundaj no qual o(a) orientador(a) está vinculado(a) como pesquisador(a); 

b) Plano de trabalho do(a) voluntário(a) vinculado ao projeto, contendo no máximo seis 

páginas (ver roteiro no Anexo 1);  

c) Currículo Lattes do(a) orientador(a), atualizado nos últimos três meses; 

d) Apresentar parecer da Comissão de Ética (ou Protocolo de entrada da submissão), 

quando se tratar de plano de trabalho que envolva experimentação com seres 

humanos;  

e) Histórico escolar de graduação do(a) candidato(a), completo e atualizado até o 

último semestre cursado;  

f) Comprovante de matrícula vigente do(a) candidato(a) a voluntário(a) em curso de 

graduação; 

g) Cópia do CPF do(a) candidato(a);  

h) Cópia da Carteira de Identidade do(a) candidato(a).  

 

 

 7. JULGAMENTO 

 

Será considerado apto a participar do programa, na modalidade de voluntariado, o(a) 

candidato(a) que obtiver: 

 

a) Atendimento integral do plano de trabalho ao roteiro apresentado no Anexo I 

b) Adequação do plano de trabalho do(a) candidato(a) ao projeto de pesquisa do(a) 

orientador(a) devidamente aprovado por agência de fomento ou homologado pelo 

Conselho Diretor da Fundaj; 

c) A Comissão de Seleção será composta pelos(as) integrantes do Comitê Institucional 

do Programa de Iniciação Científica da Fundação Joaquim Nabuco, podendo ser 

convidado(s) ou convidada(s) avaliadores(as) ad hoc. 
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8. RESULTADOS  

 

A divulgação dos resultados será feita no site da Fundaj a partir do dia 28 de dezembro de 

2020. 

 

 

9. RECURSOS  

 

Caso o(a) proponente tenha justificativa para contestar o resultado poderá apresentar 

recursos por escrito enviado para o e-mail pibic@fundaj.gov.br no prazo de dois dias úteis, 

contados a partir da data da divulgação dos resultados.  

 

Os pedidos de recursos serão analisados pelo Comitê Institucional do Programa de Iniciação 

Científica da Fundação Joaquim Nabuco, que divulgará sua decisão no prazo de dois dias 

úteis.  

 

 

10. TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO   

 

Para adesão ao programa, na modalidade de voluntariado, o(a) candidato(a) aprovado(a) 

deverá formalizar sua participação mediante assinatura do Termo de Adesão e Compromisso 

do Programa de Iniciação Científica da Fundaj, o qual também será assinado pelo(a) 

orientador(a). 

 

 

11. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL  

 

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, 

por motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso 

implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Os casos omissos serão examinados e deliberados pelo Comitê Institucional do Programa 

de Iniciação Científica da Fundação Joaquim Nabuco reunido com a presença da maioria 

simples dos membros, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação judicial 

contra seus membros.  

 

Informações adicionais podem ser obtidas pelo endereço eletrônico pibic@fundaj.gov.br. 
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FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 

DIRETORIA DE PESQUISAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FUNDAJ 

   

  Anexo 1  

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO(A) 

VOLUNTÁRIO(A) 

 

 

Formatação: arquivo em formato "pdf" em até seis páginas, fonte Times New Roman, 

tamanho 12; papel tamanho A4; margem superior e inferior com 2,5 cm; margem esquerda 

e direita com 3 cm; espaçamento entre linhas 1,5; alinhamento justificado. 

  

  

Estrutura:  

⚫ Capa (Identificação do(a) candidato(a) e do(a) orientador(a), título do Plano de 

Trabalho, Título do Projeto vinculado, identificação das grandes áreas do CNPq*, 

período de realização do plano de trabalho); 
⚫ Introdução (relevância e justificativa do Plano de Trabalho e revisão da literatura);   
⚫ Objetivos (geral e específicos) do Plano de Trabalho;  

⚫ Metodologia do Plano de Trabalho;  

⚫ Cronograma das atividades do(a) voluntário(a);   

⚫ Referências bibliográficas.  

 

 

* Observação: As grandes áreas do CNPq podem ser consultadas em: 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf  

 


