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INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS 

 
 

 

Edital Institucional de Seleção de 

Bolsistas para atender o Edital 

PBIC/PBITI/FAPITEC 006/2021. 

 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 

EDITAL FAPITEC/SE/FUNTEC Nº 06/2021 - PROGRAMA DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PBIC) E INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PBITI) EM ÁREAS ESTRATÉGICAS. 

 

 

Edital de Seleção de Projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Instituto Tecnológico e de Pesquisa 

do Estado de Sergipe – ITPS, para atender demandas do EDITAL FAPITEC/SE/FUNTEC Nº 

06/2021. 

 

O Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe – ITPS, a t r a v é s d o C omitê 

In s t i t u c i on a l d e Bol s as P BIC / PIB ITI , torna pública aos (às) interessados (as) que 

estão abertas as inscrições para o processo de seletivo de  duas (02) bolsas, sendo uma (01) 

PBIC e uma (01) P B IT I . 

 

 

1. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação do Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe – ITPS, 

que é composto pelas modalidades PBIC e PBITI, têm como objetivo geral o apoio às 

atividades de pesquisa científicas realizadas por pesquisadores do ITPS e discentes de 

Universidades e/ou Centros Universitários do estado de Sergipe. A estrutura básica do 

programa tem como referência o PBIC do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico-CNPq e, como tal, tem os seguintes objetivos: 
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I. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

II. Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de 

graduação, mediante sua participação em projetos de pesquisa; 

III. Estimular pesquisadores produtivos a envolverem discentes de graduação nas atividades 

científicas; 

IV. Proporcionar aos (às) alunos, orientados (as) por pesquisador (a), a aprendizagem de 

técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar científico e 

da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas 

de pesquisa; 

V. Qualificar estudantes para ingresso em programas de pós-graduação e potencializar o 

processo de formação de mestres e doutores no estado de Sergipe; 

VI. Promover maior articulação entre a graduação e a pós-graduação; 
 

 

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 

Os Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica – PBIC/FAPITEC concedem ao 

ITPS cota de bolsas de Iniciação Científica e em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

para ser repassada, por meio de edital de seleção, aos pesquisadores da instituição. O valor 

atual de cada bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês, durante um período de 12 

(doze) meses, pagos diretamente ao bolsista pela FAPITEC. Não são aportados recursos 

financeiros para custeio do projeto. A duração da bolsa terá um período de vigência do mês 

de Fevereiro de 2022 até Janeiro de 2023. 

 

 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

3.1 DISCENTE BOLSISTA: 

 

I. Estar regularmente matriculado em dos seguintes cursos de graduação: Química, 

Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Ciências Biológicas e Farmácia; 

II. Ter currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq, até a data limite de 

implementação do projeto de pesquisa do (a) orientador (a) para o PBIC/ PBITI (2022- 2023); 

III. Ter cursado no mínimo três (03) semestres de graduação; 

IV. Ter preferencialmente curso técnico em: química, laboratório, agroindústria e afins; 

V. Ter preferencialmente experiência comprovada em análise química, de alimentos e/ou 
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microbiológica; 

VI. Ter conhecimento de inglês; 

VII. Ter conhecimento de técnicas instrumentais; 

IV. Não possuir, na vigência da bolsa, vínculo empregatício ou outra modalidade de bolsa, 

exceto se for desenvolver a pesquisa de forma voluntária; 

V. Ter carga horária disponível de 20 (vinte) horas semanais em horário matutino (7 às 13h); 

VI. Não apresentar pendência na Coordenação de Pesquisa em relação a Projetos de 

pesquisa e editais de iniciação científica anteriores; 

VII. Ter previsão de conclusão do curso com data posterior ao encerramento da bolsa. Caso 

contrário, o (a) orientador (a) deve obrigatoriamente indicar um outro discente para participar 

como voluntário no projeto de pesquisa, durante o processo de entrega dos documentos na 

Coordenação de Pesquisa; 

VIII. Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta 

com a de outros programas de outra agência ou da própria instituição. 

 

 

4. COMPROMISSOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NO PBIC/PBITI 

(2022/2023) 

 

4.1  PARA O (A) DISCENTE: 

 

I. Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 

II. Executar o plano de trabalho aprovado com a supervisão do (a) orientador (a); 

III. Apresentar resultados preliminares alcançados na forma de relatório parcial a partir 

do sexto mês de execução do projeto e resultados conclusivos em relatório final na data do 

término do projeto; 

IV. Apresentar os resultados da pesquisa em Seminários de Iniciação Científica até final 

de vigência da bolsa, o que será critério de avaliação do (a) discente para concessão de bolsa 

no próximo processo de seleção PBIC/PBITI; 

V. Fazer referência à sua condição de bolsista de Iniciação Científica do PBIC/PBITI do 

ITPS em todas as publicações e trabalhos decorrentes da pesquisa. 

 

5. DO ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO 

(inscrições): 

 

Para a submissão é obrigatória a apresentação dos documentos (nas versões atualizadas) 

indicados a seguir, sob pena de desenquadramento: 
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Impresso - 1 via dos seguintes documentos: 

 

a) Formulário para elaboração do termo de concessão, de forma impressa e eletrônica do 

bolsista devidamente preenchido; 

b) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do bolsista; 

c) Comprovante de matricula com indicação da data de início das atividades acadêmicas do 

aluno no curso; 

d) Comprovante de abertura de conta corrente no BANESE; 

e) Declaração de que não recebe remuneração e que não possui qualquer tipo de vínculo 

funcional, concomitante com a bolsa da FAPITEC; 

f) Plano de atividade do bolsista, de acordo com o projeto já proposto ao Edital 

PBIC/PBITI/FAPITEC 006/2021; 

g) Os formulários para elaboração do termo de concessão na forma eletrônica, para os bolsistas, 

deverão ser encaminhados para o e-mail rejane.batista@itps.se.gov.br, ou  

Karina.leao@itps.se.gov.br 

 

 

6. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

1ª etapa – Análise da(s) Proposta(s) (eliminatório) 

Análises das propostas pela Coordenação de Pesquisa quanto ao seu enquadramento às 

exigências do presente Edital. Nessa etapa, a Coordenação terá acesso às informações dadas 

pelos orientadores proponentes dos projetos para conferir se todas as informações e 

documentação exigidas estão em conformidades ao presente edital. Esta etapa é eliminatória. 

 

O bolsista deve atuar no âmbito dos projetos abaixo discriminados:   

 

a) Monitoramento do perfil de ácidos graxos em produtos lácteos produzidos em Sergipe 

(Coord Dra Karina Macena Magna Leão - karina.leao@itps.se.gov.br) – Bolsa PBIC  

b) Prospectiva da atividade antimicrobiana de Hyptis pectinata (Sambacaitá) no 

desenvolvimento de embalagem ativa para alimentos (Coord Dra Rejane Andrade Batista - 

rejane.batista@itps.se.gov.br) – Bolsa PBITI 

 

2ª etapa – Classificação das propostas 

mailto:Karina.leao@itps.se.gov.br
mailto:karina.leao@itps.se.gov.br
mailto:rejane.batista@itps.se.gov.br
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A classificação das propostas será realizada mediante a análise dos seguintes itens, de acordo 

com a respectiva pontuação: 

I. Currículo do bolsista + Entrevista: (NOTA A) 

II. Projeto de pesquisa: (Avaliação interna de acordo com mérito e a relevância para o Instituto) 

(NOTA B) 

III.A nota final será calculada pela equação: ((Nota A*2) + (Nota B*8)) / 10 Obs. Os projetos 

com nota final inferior a 5,0 serão desclassificados. 

 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO: 

 

I. As propostas devem contemplar prioritariamente estudos voltados aos desafios 

tecnológicos dos temas: gestão tecnológica, gestão ambiental, tecnologias limpas, novas 

tecnologias educacionais, engenharias, agronegócios, energias renováveis e eficiência energética, 

produção alimentícia, biotecnologia, nanotecnologia, informação e comunicação, saúde, segurança 

do trabalho, logística, produção de design, controle e processos industriais, assim como aos 

arranjos produtivos locais;  

II. As propostas devem contemplar preferencialmente ações conjuntas com organizações 

do setor produtivo, com contrapartida destas, prevendo o desenvolvimento de projetos em 

conjunto com empresas e ações de transferência de tecnologia, bem como identificação de 

produtos ou processos inovadores. 

 

 

8. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA OS PROGRAMAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO: 

 

I. As bolsas serão distribuídas por ordem prioritária de mérito, conforme pontuação geral 

obtida na avaliação das propostas; 

II. Em caso de aprovação de mais de um projeto pelo mesmo proponente, apenas um projeto 

receberá bolsa Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; 

 

 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE DAS BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO: 

Primeiro critério: Projeto com maior pontuação no item Metodologia; Segundo critério: Projeto 

com maior pontuação no item Impacto. 
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10. CRONOGRAMA PBIC/PBITI-2022/2023 

 

 
DISCRIMINAÇÃO DATAS LIMITE 

Envio de currículo dos candidatos a 
bolsista 

De 12 de Janeiro até às 13h do dia 20 de Janeiro de  
2022. 

Análises de Currículo, entrevista e 
julgamento das propostas 

Até 21 de Janeiro de 2022. 

Resultado final 24 de Janeiro de 2022.  

Encaminhamento de documentos para 

inclusão dos alunos 

Até às 13 h do dia 25 de Janeiro de 2022. 

Implementação das bolsas A partir do dia 01 de Fevereiro de 2022. 

 

11. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

Os resultados serão divulgados no site do Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe 

- ITPS (http://www.itps.se.gov.br) e por meio de comunicação eletrônica (e-mail fornecido nos 

projetos) aos coordenadores dos projetos na data indicada. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Revogação ou anulação do Edital: 

 

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

por decisão unilateral da Presidência do Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de 

Sergipe – ITPS, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique 

direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

Termo de Compromisso: 

A concessão das bolsas será formalizada mediante a prévia celebração de um Termo de 

Compromisso. 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

I. O não atendimento de algum dos itens previstos neste Edital implicará no indeferimento 

do pedido de bolsa, mesmo que a inscrição tenha sido homologada. 

II. Todas as normas e regras e exigências para este edital foram aprovadas pelo Comitê 

Científico Institucional de bolsas do ITPS. 

III. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Técnica do Instituto. Das decisões finais 

do Comitê Institucional não caberão recursos. 
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IV. O instrumento balizador para o bolsista ser contratado é o 

EDITAL FAPITEC/SE/FUNTEC Nº 06/2021. 

 

 

Aracaju, 11 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Lúcia Calumby Barreto De Macedo  

Diretora Técnica do ITPS 

   

 

 

 

Antônio Carlos Porto Andrade 

Diretor Presidente do ITPS 


