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EDITAL PIBITI 01/2009 – PIBITI – CNPq/IFES 

1. Apresentação 

O PIBITI é um programa destinado a estimular estudantes do ENSINO TÉCNICO e SUPERIOR ao 

desenvolvimento e transferência de novas tecnologias e inovação, contribuir para a formação e o 

engajamento de recursos humanos para atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, 

que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora das empresas no País. 

2. Submissão de Propostas 

2.1. As propostas deverão ser apresentadas em formulário próprio e encaminhadas em formato eletrônico 

do tipo PDF, obedecendo rigorosamente à formatação dos modelos indicados pelo Comitê 

Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do IFES, disponíveis na 

página do PIBITI na internet. Cada proposta deverá conter um arquivo para cada um dos itens a 

seguir: 

a) Formulário de cadastro do pesquisador na GPQ, conforme formulário próprio, caso o mesmo 

ainda não tenha sido enviado; 

b) Projeto de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, conforme formulário próprio; 

c) Currículo do orientador na Plataforma Lattes do CNPq atualizado, com a seleção dos seguintes 

campos em sua geração: 

i. Modelo: completo. 

ii. Período de atuação profissional: Desde o ano de 2004. 

iii. Período da Produção: Desde o ano de 2004.  

2.2.  Os arquivos da proposta deverão estar anexados a uma mensagem enviada a partir do endereço 

eletrônico que constar no Currículo Lattes do pesquisador endereçada a pibiti@cefetes.br, 

obedecendo ao prazo especificado neste edital. NO CORPO da mensagem à qual estarão anexados 

os arquivos deverá constar: 

a) O Título do Projeto de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; 

b) O Eixo Tecnológico a que se refere o Projeto (vide item 6.4 ); 

c) O número e a referência do edital ao qual a proposta está sendo submetida; 

d) O nome, a maior titulação e o campus em que está lotado o pesquisador. 



  
 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
GERÊNCIA DE PESQUISA 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 
 

EDITAL PIBITI 01/2009 – PIBITI – CNPq/IFES        página 2/7 

 

2.3. O sucesso no recebimento das propostas será confirmado através de e-mail de resposta da 

Coordenação do PIBITI – IFES. 

2.4. Será admitida a submissão de, no máximo: 

a) 2 (dois) projetos para pesquisadores com título de Mestre; e 

b) 4 (quatro) projetos para pesquisadores com título de Doutor. 

2.5. As propostas encaminhadas com documentação incompleta, fora do prazo estabelecido ou que 

apresentarem quaisquer documentos em desacordo com o disposto neste edital serão 

automaticamente indeferidas, sem direito a recurso. 

2.6. A indicação do estudante bolsista será realizada após aprovação e classificação final do projeto. 

3. Requisitos do Projeto 

3.1. Os projetos deverão ter o prazo máximo de 12 (doze) meses de execução. 

3.2. Os projetos deverão explicitar a aplicação  do produto ou serviço a ser desenvolvido. 

4. Requisitos e Compromissos do Orientador 

4.1. Gerais: 

a) Não estar afastado total ou parcialmente de suas atividades no IFES; 

b) Estar vinculado a grupo de pesquisa do IFES, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do 

CNPq e certificado pela instituição, EXCETO quando se tratar do primeiro projeto apresentado 

pelo pesquisador junto ao IFES; 

c) Ter seu currículo atualizado na base de dados da Plataforma Lattes do CNPq; 

d) Não ter quaisquer pendências anteriores relacionadas a projetos e programas institucionais; 

e) Indicar estudante, bolsista ou voluntário, com perfil e desempenho acadêmico compatíveis com 

as atividades previstas, na ocasião da contratação do projeto, após a sua aprovação; 

f)  Orientar o estudante nas distintas fases do projeto; na elaboração dos relatórios parcial e final; na 

preparação do material para publicação no Livro de Resumos da Jornada de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do IFES e da apresentação para este evento ou de 

quaisquer outros eventos técnico-científicos onde os resultados do projeto sejam apresentados 

pelo estudante; 

g) Incluir o nome do estudante orientado nas publicações e nos trabalhos apresentados em 

quaisquer eventos técnico-científicos, cujos resultados tiverem a participação do mesmo; 
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h) Contribuir com a análise, avaliação e emissão de pareceres sobre projetos e relatórios, sempre 

que solicitado pelo Comitê Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

do IFES, na qualidade de consultor ad hoc, atendendo rigorosamente aos prazos pertinentes. 

4.2. Para as cotas de bolsas concedidas pelo CNPq, além dos requisitos e compromissos estabelecidos 

no item 4.1, o orientador deverá: 

a) Ser pesquisador do quadro permanente, aposentado ou visitante do IFES, em regime de 40 horas 

ou dedicação exclusiva. Se aposentado ou visitante, deverá estabelecer o compromisso de 

permanência no IFES por, no mínimo, o período de vigência da bolsa solicitada; 

b) Possuir o título de doutor em programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES. No caso de 

título obtido em universidade estrangeira, o mesmo deverá estar revalidado, conforme a 

legislação vigente, antes da apresentação da proposta. 

4.3. Para cotas de bolsas concedidas pelo IFES, além dos requisitos estabelecidos no item 4.1, o 

orientador deverá: 

a) Ser pesquisador do quadro permanente, aposentado ou visitante do IFES, em regime de 40 horas 

ou dedicação exclusiva. Se aposentado ou visitante, deverá estabelecer o compromisso de 

permanência no IFES por, no mínimo, o período de vigência da bolsa solicitada; 

b) Possuir o título de doutor ou mestre em programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES. 

No caso de título obtido em universidade estrangeira, o mesmo deverá estar revalidado, conforme 

a legislação vigente, antes da apresentação da proposta. 

4.4. A perda do vínculo com a Instituição, bem como seu afastamento parcial ou total, por qualquer 

motivo, implicará na imediata suspensão da bolsa de iniciação em desenvolvimento tecnológico e 

inovação e da continuidade da orientação no PIBITI. 

5. Requisitos e Compromissos do Bolsista 

5.1. Ser estudante regularmente matriculado em curso técnico ou de graduação; 

5.2. Ter seu currículo atualizado na base de dados da Plataforma Lattes do CNPq; 

5.3. Não possuir qualquer vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e do 

projeto; 

5.4. Ser indicado por apenas um orientador; 

5.5. Não possuir pendências com qualquer outro programa no âmbito do IFES; 
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5.6. Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada à acumulação com qualquer outra 

bolsa, de qualquer fonte financiadora; 

5.7. Apresentar os relatórios parcial e final do projeto nos prazos e formas estabelecidos pela 

Coordenação do PIBITI, sob pena da suspensão da bolsa em caso de não cumprimento desse 

dispositivo; 

5.8. Apresentar sua produção tecnológica, sob a forma de apresentação oral, pôster e resumos, na 

Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do IFES; 

5.9. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista do PIBITI; 

5.10. No caso de desistência, encaminhar um relatório parcial detalhado relativo ao período de vigência de 

sua bolsa, sob pena de ser impossibilitado, durante sua permanência na Instituição, de participar de 

programas de pesquisa apoiados pelo IFES; 

5.11. Devolver ao CNPq ou ao IFES, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos. 

6. Bolsas do PIBITI 

6.1. Os projetos submetidos ao PIBITI por meio deste Edital, se aprovados, receberão bolsas com 

duração de 12 meses, no valor de referência mensal de R$ 300,00, financiadas pelo CNPq ou pelo 

IFES. 

6.2. O valor da bolsa está sujeito a quaisquer alterações sem prévia comunicação aos bolsistas ou 

orientadores, como disposto pela agência financiadora. 

6.3. As bolsas serão destinadas somente aos estudantes, conforme regulamentações próprias das 

agências/órgãos financiadores. 

6.4. Neste edital serão contemplados projetos voltados para os seguintes eixos tecnológicos: 

• Ambiente, Saúde e Segurança – Saneamento Ambiental e Segurança do Trabalho; 

• Controle e Processos Industriais - Manutenção Eletromecânica, Processos Metalúrgicos, 

Automação Industrial, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecânica, Metalurgia, Materiais e Química; 

• Engenharias - Sanitária e Ambiental, Produção, Metalúrgica, Controle e Automação e Elétrica; 

• Ensino de Ciências e Matemática 

• Gestão e Negócios 
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• Informação e Comunicação - Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, 

Sistemas de Informação e Informática; 

• Infra-Estrutura - Construção Civil, Construção de Edifícios, Edificações, Estradas, Infra-estrutura 

de Vias de Transportes, Ferrovias, Geomática, Planejamento e Operações de Transportes e 

Portos; 

• Recursos Naturais – Aquicultura, Agricultura, Agroindústria, Agropecuária, Agroturismo, 

Cafeicultura, Meio Ambiente, Mineração e Zootecnia. 

6.5. As bolsas do CNPq, conforme as normas desta agência financiadora, só poderão ser alocadas em 

projetos desenvolvidos sob a orientação de professores vinculados ao IFES e com título de doutor.  

6.6.   As bolsas do IFES, conforme a norma desta agência financiadora só poderá ser alocadas em projetos 

desenvolvidos por estudantes matriculados em cursos de graduação ou curso técnico do IFES e sob 

a orientação de professores, com titulação de mestre ou doutor, vinculados ao IFES.  

6.7. Será concedida somente uma bolsa para cada projeto apresentado. 

6.8. As bolsas serão distribuídas proporcionalmente à demanda qualificada por eixo tecnológico e 

seguindo a ordem de classificação dos projetos, com prioridade para as bolsas do CNPq, seguidas 

pelas bolsas do IFES. 

6.9. Será distribuída uma bolsa do PIBITI para cada orientador, independente da quantidade de projetos 

apresentados e, se o número de bolsas disponível for maior que o número de orientadores 

solicitantes com projetos aprovados, será distribuída uma segunda bolsa do PIBITI por orientador e 

assim sucessivamente, de acordo com a classificação dos projetos. 

6.10. Qualquer pendência relacionada a programas e projetos institucionais sujeitará o orientador e o 

estudante à suspensão de bolsas e auxílios, mesmo de outros programas institucionais e projetos em 

que os interessados façam ou venham a fazer parte. 

7. Seleção das Propostas 

7.1. A seleção das propostas será feita com base na análise no currículo do orientador, sob 

responsabilidade do Comitê Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

do IFES, e do projeto, este submetido à apreciação de um consultor ad hoc designado pelo mesmo 

Comitê Institucional. 

7.2. O resultado do processo de seleção das propostas será julgado por um Comitê Assessor Externo, 

que possui autonomia para alterar qualquer item da avaliação previamente feita pelo Comitê 
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Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do IFES e pelo consultor ad 

hoc. 

8. Parâmetros Gerais de Pontuação 

8.1. Quanto à avaliação do currículo dos orientadores, serão utilizados os seguintes critérios: 

8.1.1. A pontuação referente ao currículo do orientador será feita exclusivamente em função do que 

estiver registrado em seu Currículo Lattes/CNPq, em anexo à proposta, segundo a Tabela de 

Avaliação de Currículos, disponibilizada na página do PIBITI na Internet. 

8.1.2. Para efeitos da avaliação do currículo do orientador, será considerada exclusivamente a 

produção científica ou tecnológica no período de 1º de janeiro de 2004 até 4 de abril de 2009. 

8.1.3. As publicações listadas no Currículo Lattes deverão ser apresentadas de forma completa 

(elementos essenciais para identificação do documento: autor, título, periódico/editora, 

volume, página e ano). 

8.1.4. Os trabalhos “submetidos” não serão pontuados. Trabalhos no prelo ou aceitos para 

publicação serão considerados no processo de avaliação, mas o proponente deverá 

apresentar a comprovação do aceite juntamente com a proposta. 

8.1.5. A nota final do currículo do orientador será expressa por valor inteiro, calculado dividindo-se o 

número de pontos aferidos na avaliação pelo maior número de pontos atribuídos ao currículo 

de pesquisador no eixo tecnológico que tenha apresentado proposta a este edital, cabendo 

arredondamento para cima (decimal acima ou igual a 0,5) ou para baixo (decimal abaixo de 

0,5). 

8.2.  Quanto à avaliação do projeto, serão utilizados os seguintes critérios: 

8.2.1. A pontuação referente ao projeto será atribuída por um consultor ad hoc, com base na Ficha 

de Avaliação de Projetos, disponibilizada na página do PIBITI na Internet. 

8.2.2. Para projetos já aprovados por órgãos de fomento à pesquisa ou que estiverem recebendo 

apoio da iniciativa privada, atribuir-se-á nota máxima na avaliação do mérito técnico-científico 

e viabilidade técnica e financeira, sendo necessária a apresentação do documento 

comprobatório do financiamento juntamente com a proposta. 

8.2.3. A nota final do projeto será expressa por valor inteiro, calculado dividindo-se o número de 

pontos aferidos na proposta pelo maior número de pontos possível na avaliação e 

multiplicando o resultado por 100 (cem), cabendo arredondamento para cima (decimal acima 

ou igual a 0,5) ou para baixo (decimal abaixo de 0,5). 
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8.2.4. Projetos que não atingirem a nota final mínima de 70 (setenta), já computado o 

arredondamento, serão desclassificados. 

8.3. A classificação dos projetos será feita por eixo tecnológico, com base na pontuação geral da proposta 

apresentada, dada pela média ponderada entre a nota do currículo do orientador, com peso de 40%, 

e a nota do projeto, com peso de 60%, cabendo arredondamento para cima (decimal acima ou igual a 

0,5) ou para baixo (decimal abaixo de 0,5). 

9. Recursos 

Para os pedidos de recurso, fica explicitado que o fórum de julgamento é o Comitê Assessor Externo, 

o qual se manifestará definitivamente sobre o pleito. 

10. Casos Omissos 

Os casos omissos neste Edital, bem como interpretações discrepantes acerca de sua aplicação, 

serão resolvidos no âmbito do Comitê Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação do IFES. 

11. Informações Adicionais 

Outras informações poderão ser obtidas junto à Coordenação do PIBITI através do e-mail 

pibiti@cefetes.br ou na página do PIBITI na Internet (http://pibiti.ifes.edu.br).  

12. Cronograma do Processo de Seleção de Propostas 

Inscrições para o processo seletivo 4 a 31 de maio de 2009. 
Avaliação do Comitê Institucional de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do IFES 

1º a 12 de junho de 2009. 

Divulgação Preliminar dos resultados 16 de junho de 2009. 
Solicitações de reconsideração da avaliação 17 a 19 de junho de 2009 
Avaliação do Comitê Assessor Externo  22 a 26 de junho de 2009 
Divulgação do resultado final 30 de junho de 2009 
Contratação dos projetos aprovados 1º a 10 de julho de 2009 

 

Vitória, 4 de maio de 2009. 

 

 

Cristiane Pereira Zdradek 
Coordenadora do PIBITI 

 Roberto Pereira Santos 
Gerente de Pesquisa 

 


