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Edital No. 002/2015  Natal, 24 de março de 2015 

(Edital aprovado pelas Comissões de Pesquisa e Inovação e Empreendedorismo em 18/03/2015) 

Para a submissão de projetos novos e planos de trabalhos destinados à indicação de Bolsistas Voluntários aos 
Programas Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação (PIBITI) da UFRN – Processo Seletivo 2015. 
	  

A Pró-Reitora de Pesquisa, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital de acordo com a 
RN-017/2006-CNPq,  visando regulamentar os critérios para distribuição de Bolsas para Alunos Voluntários nos 
Programas   Institucionais   de  Iniciação  Científica  (PIBIC)  e  Iniciação  em  Desenvolvimento   Tecnológico   e 
Inovação (PIBITI). 

	  

	  
	  

1. Da conceituação e dos objetivos do Programa Institucional de Iniciação à Pesquisa Científica e Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação na modalidade Aluno Voluntário 
	  

O Programa Institucional de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação na modalidade 
de  “Aluno  Voluntário”  constitui-se  num  programa  de  iniciação  à  pesquisa  em  todas  as  áreas  do  conhecimento. 
Administrado  diretamente  pela  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  (PROPESQ)  da  UFRN,  volta-se  ao  aluno  de  graduação, 
servindo de incentivo à sua formação e participação ativa em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito 
científico e orientação adequada, individual e continuada. O programa se conclui com a avaliação de um trabalho final, 
fornecendo  retorno  ao aluno  com  vistas  à continuidade  de sua  formação  profissional,  de modo  particular  na pós- 
graduação e/ou iniciativas empreendedoras. Objetiva-se com este Programa contribuir para a formação de recursos 
humanos para a pesquisa científica e tecnológica fomentando a sua sistematização e institucionalização. 
Na   UFRN   o   gerenciamento   do   Programa   é   realizado   pela   Pró-Reitoria   de   Pesquisa   (PROPESQ),   com   o 
assessoramento da Comissão de Pesquisa e da Comissão de Inovação e Empreendedorismo, ambas formadas por 
representantes de todos os Centros Acadêmicos. 
	  

2. Do registro de iniciação científica para voluntários e demais regras de funcionamento 
	  

Os professores interessados em oferecer vagas para alunos voluntários de Iniciação científica e Iniciação em 
desenvolvimento  tecnológico  e  inovação  devem  cadastrar  o  plano  de  trabalho  através  do  SIGAA.  As  vagas  para 
voluntários  se inserem  na política geral de gestão da iniciação  científica  desta UFRN, aprovada  pela Comissão  de 
Pesquisa da PROPESQ - UFRN, e obedecem à sistemática seguinte: 
	  

a) Cada docente tem direito a vincular no máximo 05 (cinco) discentes em meio aos bolsistas remunerados e bolsistas 
voluntários não podendo ultrapassar essa cota sob hipótese alguma. O plano de trabalho, ao qual será  vinculado o 
discente,   deve   estar   associado   a   um   projeto   de   pesquisa   novo,   com   cronograma   de   trabalho   planejado 
excepcionalmente para um ano de duração e cadastrado no SIGAA. 

	  
b) A indicação de bolsista voluntário a planos de trabalhos associados a projetos novos cadastrados no presente edital, 
vincula  o discente  aos  Programas  de Iniciação  Científica  (PIBIC)  ou Iniciação  em  Desenvolvimento  Tecnológico  e 
Inovação (PIBITI) administrados pela UFRN. 
§ ÚNICO: Tal medida, transitória em suas especificidades,  visa ajustar a periodicidade  de submissão de projetos ao 
edital PIBIC, PIBIC_Af e PIBITI ao novo período de concessão de contas estabelecido pelo CNPq, que desde o ano de 
2014 passou a ser de dois anos (bianual). 
	  

c) A duração do vínculo do aluno voluntário nessa edição será de 01 ano. O posterior cadastro de um novo plano de 
trabalho e a indicação respectiva do aluno para uma nova edição alinhada a normas regulamentadas pelo CNPq será 
de responsabilidade exclusiva do professor orientador. 
	  

d) A condição de aluno voluntário exige igualmente a apresentação e aprovação pela PROPESQ de plano de trabalho, 
com as mesmas exigências e especificações dos planos de trabalhos demandados a bolsistas IC e IT. 
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e) O aluno  voluntário  fica igualmente  sujeito  às exigências  de apresentação  dos relatórios  parcial  e final, além  de 
apresentação de resumo e participação em Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, em conformidade com o 
as datas estabelecidas no calendário da PROPESQ. 
	  

f) Para  efeito  de  pontuação  em  termos  de  avaliação  do  discente,  a  condição  de  aluno  voluntário  terá  a  mesma 
pontuação da condição de bolsista IC/IT. 
	  

g) As condições de aluno voluntário e bolsista IC/IT não podem ser acumuladas. 
	  

3. Dos requisitos e compromissos do aluno voluntário de Iniciação à Pesquisa 
	  

3.1 Ser selecionado e indicado pelo professor orientador, conforme requisitos explicitados no presente edital. 
3.2 Estar devidamente registrado no Cadastro Único de acordo com a Resolução No.169/2008 CONSEPE. 
3.3 Estar regularmente matriculado em curso de graduação e apresentar bom rendimento acadêmico. 
3.4 Ter o currículo vitae cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq. 
3.5 Entregar 1 (uma) cópia do histórico escolar completo, identidade e CPF, para o orientador, por ocasião da seleção 

e indicação do voluntário. 
3.6 Manter, no SIGAA, seu cadastro atualizado, contendo telefone, endereço, e-mail. 
3.7 Em acordo com o calendário da Pró-Reitoria de Pesquisa (http://www.propesq.ufrn.br),  o aluno deve apresentar, 

após  6  (seis)  meses  de  vigência  do  plano  de  trabalho,  relatório  parcial  de  pesquisa,  contendo  resultados 
preliminares do trabalho desenvolvido. Próximo ao final de 1 (um) ano de bolsa ou exercício de voluntário, o aluno 
deverá cadastrar o relatório final de pesquisa no SIGAA. O conteúdo e formato dos relatórios a serem cadastrados 
devem obedecer aos padrões do formulário eletrônico disponibilizados no SIGAA. 

3.8 Apresentar  os resultados  finais  da pesquisa,  sob a forma  de exposições  orais  e/ou painéis  no Congresso  de 
Iniciação Científica e Tecnológica – CICT da UFRN, em seu formato virtual. O conteúdo e formato do trabalho a ser 
apresentado no CICT devem obedecer aos padrões da ABNT, descrito na página do evento e da PROPESQ 
(http://cic.propesq.ufrn.br/). 

3.9 Nas   publicações   e  trabalhos   apresentados,   fazer   referência   à  sua   condição   de  Iniciação   Científica   ou 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ou de Aluno Voluntário, à PROPESQ-UFRN e ao seu orientador de IC. 

3.10 O não cumprimento dos requisitos e compromissos mencionados acima implica no desligamento automático do 
discente do Programa de Iniciação Científica da UFRN. 

	  
4. Dos requisitos e compromissos do orientador 
	  

4.1 Estar com o currículo cadastrado e atualizado na plataforma LATTES do CNPq. 
4.2 Possuir a titulação mínima de mestre com produção científica, tecnológica, filosófica, artístico-cultural ou de outra 

natureza acadêmica, ligada à pesquisa, publicada em veículos da área. 
4.3 Orientar o aluno nas distintas fases do trabalho, incluindo a elaboração de relatórios e material para apresentação 

em eventos de iniciação científica, livro de resumos e demais atividades. 
4.4 Participar,  obrigatoriamente,   do  Congresso  de  Iniciação  Científica  da  UFRN  atendendo  às  solicitações  da 

PROPESQ quanto ao processo de avaliação de trabalhos e apresentações dos estudantes. 
4.5 Estimular o aluno a publicar trabalhos em eventos científicos relacionados à área de atuação do mesmo. 
4.6 Responsabilizar-se  pela seleção do aluno verificando se o mesmo atende aos requisitos mencionados no item 3 

desse edital. 
4.7 Comunicar à PROPESQ qualquer alteração no plano de trabalho do bolsista. 
4.8 Apresentar  um plano de trabalho  para cada aluno quando do registro ou renovação  do projeto de pesquisa  e 

proceder à indicação do aluno para desenvolver o plano de trabalho sob sua responsabilidade. 
Obs: O orientador deve ser professor do quadro permanente, estar em efetivo exercício de suas funções, atuar 

preferencialmente em regime de dedicação exclusiva ou integrar o Programa de Professor Colaborador Voluntário 
(RESOLUÇÃO No 095/2006-CONSEPE, de 18 de julho de 2006), cujo plano de trabalho na UFRN contemple 
atividades de pesquisa, e que se enquadrem nas mesmas exigências feitas ao professor do quadro permanente. 
Poderão também orientar alunos dos programas PIBIC, PIBITI e PIBIC_V, o professor visitante, bolsista DCR ou 
bolsista  ou  Pós-Doc,  desde  que  devidamente  aprovado  pelo  Departamento  no  qual  atua.  Preferencialmente 
espera-se do orientador estar cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq e com este 
cadastro atualizado no SIGAA, até o dia 30/04/2012. 

	  
5. Da indicação dos alunos voluntários 
	  

Todos os alunos voluntários com planos de trabalhos aprovados deverão ser indicados via SIGAA até a mesma data- 
limite estabelecida para a indicação de discentes-bolsistas IC-IT-Af, dia 05/08/2012. 
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6. Da responsabilidade de acompanhamento da seleção 
	  

O  processo  de  seleção  será  acompanhado  pela  Comissão  de  Pesquisa-PROPESQ-UFRN.   Considerando  que  os 
projetos de pesquisa  da UFRN, na sua maioria, são avaliados  por consultores  ad-hocs externos,  as Comissões  se 
dedicarão à avaliação de projetos ainda não avaliados. 
	  

7. Datas importantes: 
	  

• 24/03 a 24/04/2015 - Período de submissão de projetos e planos de trabalho eletronicamente no 
SIGAA. 

• 24/04/2015 - Último dia para atualização da produção acadêmica no SIGAA. 
• 03/07/2015 - Divulgação preliminar do resultado da avaliação de novos projeto. 
• 06/07/2015 a 10/07/2015 - Período para solicitação de reconsideração de resultado. 
• 17/07/2015 - Divulgação final da avaliação de novos projetos. 
• 01/08 a 05/08/2015 - Período de indicação eletrônica de bolsistas pelos orientadores, através do 

SIGAA - Menu Docente. 
	  
	  
	  

8. Dos casos omissos 
	  

Os casos omissos nesta portaria normativa,  bem como interpretados  de modo discrepante  quanto à sua aplicação, 
serão  resolvidos  no  âmbito  da  Comissão  de  Pesquisa.  Ficam  revogadas  as  disposições  anteriores  quanto  à 
caracterização e gestão de Alunos Voluntários em Estágio de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação- PIBIC_V. 

	  

	  
	  

Natal, 24 de março de 2015. 
	  
	  
	  
	  
	  

Prof. Valter José Fernandes Junior 
Pró-Reitor de Pesquisa da UFRN 


