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UPE MULTICAMPI 
COORDENAÇÃO SETORIAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

EDITAL IC/MULTICAMPI 2017-2018 
 

A UPE Multicampi abre inscrições aos professores interessados em submeter projetos de iniciação 
científica (IC) para o período de agosto/2017 a julho/2018, nos termos aqui estabelecidos e em 
conformidade com os anexos.  
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1. Estimular professores da UPE Multicampi a desenvolverem projetos de pesquisa com o intuito 
de aprimorar o processo formativo desses profissionais para atuação nos diversos setores da 
sociedade. 
1.2. Despertar nos estudantes de graduação o interesse pela pesquisa científica, incentivando 
talentos potenciais entre estudantes de graduação, mediante sua participação em projetos de 
pesquisa que introduzam o jovem universitário no domínio do método científico. 
1.3. Qualificar o corpo docente visando a abertura de programas de pós-graduação Stricto Sensu. 
1.4. Promover o interesse pela pesquisa no campo da Ciência, Tecnologia e Inovação, visando 
assegurar o contínuo desenvolvimento da capacidade instalada no interior do Estado de 
Pernambuco. 
 
2. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

 
2.1. As propostas devem ser apresentadas pelo orientador sob a forma de projeto de pesquisa. 
2.2. As propostas devem ser encaminhadas exclusivamente via internet, por intermédio do link 
https://www.even3.com.br/pibic2017. O tutorial para cadastro das propostas está disponível no 
ANEXO I deste edital. 
2.3. Cada proponente/orientador poderá submeter até duas propostas. A proposta é individual para 
cada discente, devendo ser apresentada em conformidade com o descrito no item 6. O Projeto deve 
ser anexado no formato PDF. Recomenda-se evitar o uso de figuras, gráficos etc., que 
comprometam a capacidade do arquivo, pois propostas que excedam o limite de 2 Mb não serão 
recebidas pelo sistema eletrônico. 
2.4. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final 
de recebimento estabelecido no cronograma (item 10).  
 
3. UNIDADES PARTICIPANTES 
 
Todas as unidades da UPE Multicampi Garanhuns. 
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4. PROPONENTE/ORIENTADOR 
 
4.1. Requisitos 
a) Ser professor (auxiliar, assistente ou adjunto) da UPE Multicampi. 
b) Possuir Curriculum Vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br). 
c) Ter experiência comprovada na área de orientação científica e disponibilidade para execução 
dessa atividade. 
 
4.2. Compromissos 
a) Orientar o discente em todas as fases do desenvolvimento do trabalho científico. 
b) Orientar o discente na elaboração de relatórios e na apresentação dos resultados em eventos 
científicos. 
c) Comparecer e acompanhar o discente em sua apresentação no processo de avaliação na Jornada 
de Iniciação Científica da UPE Multicampi. 
d) Captar recursos financeiros, quando necessário, para execução do projeto de pesquisa. Essa 
atividade é de total responsabilidade do orientador. 
e) Submeter eletronicamente (exclusivamente através do e-mail pesquisa.multicampi@upe.br) o 
Relatório Final em formato “.pdf”, no período de 15 a 31/07/2018, conforme roteiro abaixo: 

● Introdução 

● Objetivos: geral e específicos 

● Metodologia 

● Resultados e Discussão 

● Dificuldades encontradas 

● Referências 

 
5. DISCENTE 
 
5.1. Requisitos 
a) Estar regularmente matriculado do segundo ao penúltimo período do curso de graduação na 
época do início do projeto (agosto/2017). 
b) Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para as atividades de pesquisa. 
 
5.2. Compromissos 
a) Manter bom rendimento acadêmico ou possuir bom histórico escolar. 
b) Elaborar junto com o orientador o Relatório Final em formato “.pdf” conforme roteiro 
apresentado no item 4.2. que deverá ser submetido eletronicamente (exclusivamente através do e-
mail pesquisa.multicampi@upe.br), no período de 15 a 31/07/2018. O não cumprimento desse 
item impossibilitará a certificação do projeto. 
 
6. QUANTO À PROPOSTA 
 
6.1. O projeto deve estar claramente caracterizado como pesquisa científica, tecnológica ou de 
inovação. 
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6.2. O projeto deve conter até 05 (cinco) páginas, excetuando-se a capa e incluindo-se as 
referências, apenas em formato “.pdf”, nas seguintes especificações obrigatórias: 

● Formato A4, margens superior 1,5 cm; inferior 2,5 cm; esquerda e direita 2,0 cm; 
● Parágrafos com espaçamento: 0 pt (Antes), 6 pt (Depois) e 1,5 linha (Entre linhas); 
● Fonte dos títulos e subtítulos: Arial 12, negrito, alinhamento à esquerda; 
● Fonte do corpo de texto: Arial 10, não negrito, alinhamento justificado. 

6.3. O projeto deve seguir o roteiro abaixo, de forma a permitir sua adequada análise por parte da 
Comissão Avaliadora. Essa versão do projeto deve ser anexada na área para trabalho identificado 
conforme ANEXO I. 
a) Capa (Na cada do projeto deve constar as seguintes informações: título do projeto, nome e 

CPF do discente, curso de graduação, Campus, nome do proponente/orientador). 
b) Introdução 

c) Objetivo geral e específicos 

d) Metodologia 

e) Financiamento e viabilidade de execução do projeto 

f) Cronograma 

g) Referências 

6.4. O proponente/orientador deve preparar uma versão do projeto sem a capa para não conter a 
identificação do mesmo para o processo de avaliação. Nesta versão a página da introdução deve 
conter o título do projeto. Essa versão do projeto deve ser anexada na área para “Trabalho Não 
Identificado” conforme ANEXO I. 
 
7. ASPECTOS ÉTICOS 
 

Nos termos da Portaria 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, o projeto deverá conter 
uma seção onde se explicite como estão sendo contemplados seus aspectos éticos. Tratando-se de 
projetos de pesquisa clínica, epidemiológica ou no âmbito das Ciências Humanas, que envolvam 
experimentação com seres humanos ou animais, deve-se anexar o parecer ou protocolo de entrada 
do Parecer da Comissão de Ética das instituições envolvidas e cópia do formulário para 
consentimento após a informação. Quando envolver produtos transgênicos, o Certificado de 
Qualidade de Biossegurança deverá ser apresentado, conforme o Decreto 1.752/95. 

Em caso de aprovação do projeto, o parecer da comissão de ética (ou protocolo de entrada 
da submissão) deve ser enviado para o e-mail pesquisa.multicampi@upe.br. 
 
8. QUANTO À DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA 
 
Preenchimento e submissão através do link https://www.even3.com.br/pibic2017, sendo anexados os 
seguintes documentos em um ÚNICO arquivo em formato “.pdf”: 
a) Projeto de pesquisa do proponente/orientador, com até 05 (cinco) páginas, excetuando-se a capa 
e incluindo-se as referências, para cada proposta (vide item 6.3 e 6.4). 
Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final 
de recebimento estabelecido no cronograma (item 10). 
 

https://www.even3.com.br/pibic2017
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9. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
A análise das propostas será realizada por uma Comissão Avaliadora, seguindo a pontuação 
apresentada nos Anexos II e III deste edital, além da Média Geral do aluno. Para a classificação das 
propostas, será considerado o seguinte critério:  
 
a) Desempenho acadêmico do aluno (média geral descrita no histórico escolar) - Peso 2 

b) Pontuação da produção científica do orientador nos últimos 5 anos (Anexo II) - Peso 3 

c) Pontuação do projeto de pesquisa (Anexo III) - Peso 5 

 

10. CRONOGRAMA 
 

Atividades Data 

Lançamento de edital 03/04/2017 
Limite para a submissão eletrônica das propostas Até 18 horas 15/05/2017 
Divulgação dos resultados 19/06/2017 
Início das atividades 
Envio do Relatório Final 

01/08/2017 
15 a 31/07/2018 

 
 
11. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS ACERCA DO CONTEÚDO DO EDITAL 
 
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital podem ser obtidos pelo 
telefone (87) 996330003 ou através do endereço eletrônico pesquisa.multicampi@upe.br. 
 
A Coordenação Setorial de Pesquisa e Pós-Graduação da UPE Multicampi reserva-se o direito de 
resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital. 
 
Garanhuns, 29 de março de 2017. 

 
Carolina de Albuquerque Lima Duarte 

Coordenadora Setorial de Pesquisa e Pós-Graduação da UPE Multicampi Garanhuns 
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ANEXO I - Tutorial para submissão da proposta. 
 
1. Criar conta no sistema Even3 
 
Acesse https://www.even3.com.br/ e clique em LOGIN (Figura 1). 

 

Figura 1. Tela de login do sistema 
 

Associe sua conta do Facebook ao Even3 (Figura 2) ou clique em Cadastre-se e preencha o 

formulário (Figura 3). 

 

           Figura 2. Login com Facebook         Figura 3. Cadastro 

https://www.even3.com.br/
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2. Submeta seu projeto 
 
Após criar sua conta, acesse o link: https://www.even3.com.br/pibic2017 e clique no botão 

"Submeter trabalho científico" (Figura 4). 

 

Figura 4. Submeter trabalho científico 

Você pode submeter seu projeto ou verificar o edital de IC (Figura 5). 

 

Figura 5. Trabalhos científicos 

Ao clicar em Submeter trabalho científico, você deverá preencher o seguinte formulário, 

adicionando seu aluno como co-autor do projeto (Figura 6). Lembrando também que é necessário 
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enviar 2 versões do seu projeto: uma com os nomes do orientador e do aluno indicado, e outra 

versão sem identificação dos mesmos. 

 

Figura 6. Enviar arquivo do projeto 

Não esqueça de clicar no box Declaro que li e estou de acordo com as regras para submissão de 

trabalhos científicos e clicar em Submeter trabalho científico. 

 
Figura 7. Submissão do projeto 



 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 
Multicampi Garanhuns, Caruaru, Salgueiro, Arcoverde e Serra Talhada 

Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 – São José – Garanhuns – PE 
CEP: 55.294-902 – Fone: (87) 3761-8210 / Fax: (87) 3761-8214 

C.N.P.J.: 11.022.597/0007-87 

MULTICAMPI GARANHUNS, CARUARU, SALGUEIRO, ARCOVERDE E SERRA TALHADA 

ANEXO II - Tabela de Pontuação do Orientador a ser utilizada pela Comissão Avaliadora 
 

Formação/Titulação do Docente 

A pontuação para este grupo não é cumulativa 

Pontuação 
Máxima 

Pontos 
Adquiridos 

Doutorado 
  

2 pontos   

Mestrado 
  

1,5 ponto   

Especialização 
  

1 ponto   

Graduação 
  

0,5 ponto   

Produção Científica e Tecnológica do Docente 
A pontuação para este grupo é cumulativa, totalizando o máximo de 5,5 
pontos 

Pontuação 
Máxima 

Pontos 
Adquiridos 

Artigos publicados em periódicos indexados nos últimos 5 anos (0,5 
ponto por artigo) 

2 pontos   

Livros ou capítulos de livros publicados nos últimos 5 anos (0,5 ponto 
por publicação) 

2 pontos   

Trabalhos publicados em eventos nos últimos 5 anos (0,1 ponto por 
trabalho) 

1,5 ponto   

Experiência Didático-Científica do Docente 

A pontuação para este grupo é cumulativa, totalizando o máximo de 2,5 
pontos 

Pontuação 
Máxima 

Pontos 
Adquiridos 

Coordenação de Projeto de Pesquisa, Extensão ou Iniciação Científica 
nos últimos 5 anos (0,5 ponto por projeto) 

1 ponto   

Orientação de trabalho de conclusão de curso nos últimos 5 anos (0,2 
ponto para cada TCC) 

1 ponto   

Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso nos últimos 
5 anos (0,1 ponto por participação) 

0,5 ponto   

Total:   
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ANEXO III - Tabela de Pontuação do Projeto a ser utilizada pela Comissão Avaliadora 
 

Avaliação do Projeto 
  

Pontuação Avaliador 1 Avaliador 2 

Texto objetivo, pertinente e com uso correto da 
linguagem 

0 a 1 ponto     

Clareza dos objetivos 
  

0 a 2 pontos     

Metodologia bem definida e adequada ao 
problema 

0 a 2 pontos     

Relevância sócio-econômica, científica e 
institucional do projeto 

0 a 3 pontos     

Existência de financiamento externo 0 a 1 ponto 
  

    

Viabilidade no desenvolvimento do projeto 
 

0 a 1 ponto     

Total por avaliador:     

Média:   

 
 


