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RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 02/2006


Altera o Programa Institucional de Iniciação Científica na UESC – PROIIC/ UESC


O Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, no uso de suas atribuições, considerando, em sua proposta acadêmica, a importância do apoio à Iniciação Científica para melhor formação do discente, em conformidade com o deliberado na 57a. Reunião Ordinária do CONSEPE, realizada em 20 de dezembro de 2005.


RESOLVE


Art. 1º - Alterar o Programa Institucional de Iniciação Científica na Universidade Estadual de Santa Cruz - PROIIC/UESC

Art. 2º - São objetivos do Programa:

	I – estimular o interesse do discente de graduação pela pesquisa científica, tornando-o parte ativa no processo de geração do conhecimento.

	II – iniciar o discente no domínio de técnicas e métodos científicos;

III – proporcionar ao discente o desenvolvimento de um pensamento científico lógico criativo, a partir dos problemas vivenciados no desenvolvimento de seu plano de atividades de pesquisa;

	IV – habilitar os discentes de graduação para os programas de pós-graduação;

V – possibilitar aos docentes pesquisadores a transmissão de conhecimento científico e de experiência acadêmica para os discentes, por meio de orientação;

VI – propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos de pesquisa, fortalecendo as áreas de conhecimento e estimulando a produção científica discente. 

Art. 3º - O Programa Institucional de Iniciação Científica será administrado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, sob uma Coordenação do Programa de Iniciação Científica e de um Comitê Local de Iniciação Científica.

Art. 4º - O Coordenador do Programa de Iniciação Científica será eleito entre os membros do Comitê Local de Iniciação Científica, para o período de 2 (dois) anos, podendo haver uma única recondução.

Art. 5º - O Comitê Local de Iniciação Científica será constituído por um representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, como membro nato, docentes pesquisadores das diversas áreas do conhecimento (segundo classificação do CNPq), qualificados, indicados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ouvidos os Departamentos.
	
Parágrafo único - Entende-se por docente, pesquisador qualificado aquele que:

	a) possui titulação de doutor e, excepcionalmente mestre;
b) publica periodicamente suas pesquisas sob forma de artigos em periódicos científicos, comunicações em anais de eventos científicos, livros, capítulos de livros e, ou produção tecnológica ou artístico-cultural, na área pertinente. 

Art. 6º - Compete ao Comitê local  de Iniciação Científica:

I – estabelecer os critérios para a seleção e avaliação dos discentes de graduação e dos orientadores de projetos;

II – divulgar amplamente a abertura de inscrições, mediante edital, informando as condições e requisitos necessários à apresentação de propostas;

III – analisar os pedidos de bolsas, segundo os critérios estabelecidos nesta Resolução, nos editais e os propostos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;

IV – encaminhar os resultados da seleção para a Coordenação do Programa de Iniciação Científica;

V - Avaliar, por meio de seus componentes, ou de pareceristas ad hoc, os relatórios semestrais e finais dos bolsistas, emitindo parecer;

	VI – avaliar os pedidos de reconsideração da seleção dos bolsistas;

VII – avaliar os pedidos de cancelamento e, ou suspensão de bolsa encaminhada pelo coordenador do Programa de Iniciação Científica;

VIII – reunir bolsistas e orientadores, a cada início de concessão e, ou renovação da bolsa, para a divulgação das responsabilidades a serem assumidas pela inserção ao programa;

	IX – participar das reuniões estabelecidas pela Coordenação;

X – avaliar a viabilidade de execução dos projetos de iniciação científica.

	Parágrafo único – A ausência não justificada de membro do Comitê Local de Iniciação Científica em 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas poderá implicar no seu desligamento e substituição por novo membro, conforme disposto no Art. 5º.

Art. 7º - O Edital de abertura de inscrições para bolsista do PROIIC deverá conter:

		a) local e período de inscrição;
		b) divulgação do resultado; 
		c) período de vigência da bolsa;
		d) requisitos necessários em relação ao orientador, discente e projeto;
		e) quota de bolsistas por orientador;
		f) valor da bolsa;
		g) prazos e condições para pedidos de reconsideração.

Art. 8º - São requisitos necessários do discente para concorrer à seleção:

	I – estar regularmente matriculado em curso de graduação da UESC;

	II – Não estar cursando os dois primeiros, ou os dois últimos semestres de curso de graduação, excetuando-se os casos de renovação;

	III – apresentar média aritmética entre coeficiente de rendimento acadêmico acumulado (CRAA) e coeficiente de rendimento acadêmico (CRA) do último semestre igual ou superior a 7,0 (sete); 

	IV – não possuir outra modalidade de bolsa dentro dos programas da UESC ou de outra instituição;

	V – ter uma carga horária disponível de, no mínimo 20 (vinte) horas semanais;

Art. 9º - No ato da inscrição, o discente deverá apresentar os seguintes documentos:

	I – Comprovante de matrícula e histórico escolar atualizado com os coeficientes de rendimento acadêmico acumulado (CRAA) e acadêmico (CRA); atestado constando o semestre em que está regularmente matriculado e o total de semestres previstos para a integralização curricular, fornecidos pela SECREGE;

	II – formulário de inscrição, emitido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, devidamente preenchido;

	III – declaração de aceite de orientação de um docente da UESC;

	IV – relatório final de iniciação científica (modelo disponibilizado pela PROPP), no caso de pedido de renovação;

Art. 10 – São compromissos do bolsista:

	I – dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa; conforme plano de trabalho apresentado;

	II – executar o plano de atividades aprovado;

	III – referir sua condição de bolsista e o nome do orientador, quando das publicações e apresentações dos trabalhos;

	IV – apresentar relatórios parcial e final, em período definido, conforme modelo fornecido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;

	V – apresentar resultados parciais ou finais sob a forma de painéis e, ou exposições orais, por ocasião do Seminário de Iniciação Científica da UESC;

	VI – restituir, em valores atualizados, a(s) bolsa(s) auxílio recebida(s) quando do não cumprimento dos compromissos assumidos;

	VII – Cumprir as obrigações e direitos constantes no Manual de Iniciação Científica da UESC.

Art. 11 – São requisitos e compromissos do orientador:

	I – estar, preferencialmente, cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq;

	II – ser pesquisador com titulação de doutor ou mestre, que tenha produção científica, tecnológica ou artístico-cultural nos últimos 03(três) anos; 

	III – conhecer suas obrigações e direitos, bem como do bolsista sob sua orientação, constantes no Manual de Iniciação Científica da UESC;

	IV – acompanhar as atividades do bolsista sob sua orientação, de forma a cumprir o proposto no projeto de iniciação científica, conforme modelo disponibilizado pela PROPP;

	V – comunicar à Coordenação do Programa de Iniciação Científica da UESC, qualquer alteração no plano e cronograma de atividades do bolsista, acompanhada de justificativa detalhada;

	VI – orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho científico, inclusive na apresentação dos resultados em seminários, congressos, etc.;

	VII – acompanhar a exposição do bolsista, por ocasião do Seminário de Iniciação Científica da UESC;

	VIII – emitir parecer, quando solicitado pela PROPP e Coordenação do Programa de Iniciação Científica;

	IX – enviar comunicação interna com justificativa, no caso de paralisação ou cancelamento do projeto de pesquisa sob a sua Coordenação e que tenha bolsista vinculado ao mesmo;

	X – comunicar à Coordenação do Programa de Iniciação Científica seu desligamento da UESC, sendo obrigatório a apresentação dos documentos pertinentes ao bolsista sob sua orientação:

	a) formulário de avaliação do desempenho do bolsista;
	b) parecer do relatório parcial ou final do bolsista;
	c) indicação de novo orientador com justificativa.

Art. 12 – O processo de seleção será conduzido pelo Comitê Local de Iniciação Científica e pela Coordenação do Programa de Iniciação Científica, considerando os seguintes elementos:

	I – Curriculum Vitae – modelo Lattes – atualizado do orientador;

	II – desempenho acadêmico do discente (histórico escolar com coeficiente de rendimento acadêmico – CRA, coeficiente de rendimento acadêmico acumulado – CRAA e Curriculum Vitae – modelo Lattes, comprovado);

	III – relatório final de iniciação científica, conforme modelo fornecido pela PROPP, para pedidos de renovação;

	IV – projeto de iniciação científica, conforme modelo fornecido pela PROPP, vinculado à linha de pesquisa na qual o orientador esteja inserido.

Art. 13 – O número de discentes contemplados obedecerá o número de bolsas disponíveis, previamente divulgado.

	§ 1º - Os discentes classificados como excedentes comporão um banco de reserva. A utilização desse banco, segundo ordem de classificação, poderá ocorrer quando houver desligamento de bolsista, por meio de justificativa do orientador, encaminhada à Coordenação do Programa de Iniciação Científica. O banco de reserva terá validade até a abertura do novo edital.

	§ 2º - Os discentes incluídos no banco de reserva poderão optar, mediante ciência do orientador, em realizar as atividades propostas com os mesmos direitos e deveres, salvo o contido no Art. 22 desta Resolução.

	§ 3º - A duração do contrato do discente em banco de reserva será equivalente ao período de complementação da bolsa.

Art. 14 – A quota máxima do PROIIC, por orientador, independente do número de projetos, será:

	I – Doutor – 3 bolsistas;
	II – Mestre – 2 bolsistas.

Art. 15 – O desempenho do bolsista de Iniciação Científica será avaliado com base nos seguintes elementos:

	I – avaliação feita pelo orientador, por meio dos formulários (relatórios parcial e final elaborados pelo bolsista; formulário de avaliação final de desempenho a ser preenchido pelo orientador), entregues à Coordenação do Programa de Iniciação Científica, conforme modelo fornecido  pela PROPP;

	II – participação no Seminário de Iniciação Científica da UESC e reuniões científicas;

	III – publicações dos resultados da pesquisa em anais de congressos.

	IV – artigos em periódicos científicos, comunicações em anais de eventos científicos; e, ou produção tecnológica ou artístico-cultural, na área pertinente.

	V – registro de freqüência/atividades assinado pelo orientador – entregue ata o 5º (quinto) dia útil  do mês subseqüente na Gerência de Recursos Humanos – GERHU/UESC;
	
Art. 16 – A substituição de bolsista desligado do programa, seguirá a ordem de classificação do banco de reserva até 06 (seis) meses antes do período de conclusão da vigência da bolsa. 
	
Art. 17 – Caso ocorra qualquer impedimento do orientador, o bolsistas poderá ser assumido por um novo orientador, desde que haja concordância entre as duas partes e respeitando-se o artigo 14, cabendo ao Comitê Local de Iniciação Científica a análise de todos os procedimentos. 

Art. 18 – A bolsa terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovada por mais dois períodos.

Art. 19 – A bolsa não implicará, sob qualquer hipótese, vinculo empregatício com a UESC.

Art. 20 – A bolsa formalizar-se-à pela assinatura de um termo de compromisso envolvendo a Instituição, o orientador e o bolsista, mediante declaração de que este não possui vínculo empregatício.

Art. 21 – A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação remeterá ao Conselho Universitário, ao final de cada ano letivo, o quadro de vagas para bolsa, para a devida apreciação e aprovação desse órgão.

Art. 22 – Ao bolsista será concedida, mensalmente pela UESC, uma bolsa-auxílio à Educação pelo Trabalho, correspondente ao valor fixado pela Secretária de Administração do Estado da Bahia – SAEB, sendo concedido, também, Auxílio Transporte correspondente às linhas do eixo Ilhéus/Itabuna.

Art. 23 – O bolsista terá assegurado, durante a vigência do termo, cobertura de seguro de vida e acidentes pessoais por invalidez permanente, em valor a ser aprovado anualmente pelo Conselho Universitário – CONSU da UESC.

Art. 24 – O cancelamento da bolsa poderá ser solicitado em qualquer tempo, pelo orientador, pelo bolsista ou pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, por intermédio da Coordenação do Programa de Iniciação Científica, observando o disposto no art. 10, Inciso IV.

Art. 25 – O bolsista será desligado do PROIIC, por sua solicitação, por solicitação do docente orientador ou da Coordenação do Programa de Iniciação Científica, nos seguintes casos:

	I – por conclusão do curso;
	II – ao cessarem as atividades do plano de atividades para o qual foi selecionado;
	III – por não cumprir os compromissos dispostos em qualquer dos incisos do Art. 10, desta Resolução.

Art. 26 – A bolsa poderá ser suspensa a qualquer momento e deve ser requerida pela Coordenação do Programa de Iniciação Científica, em função de um dos seguintes motivos:

	I – Impossibilidades de execução do plano de atividades com justificativa devidamente acatada pelo orientador;
	II – descumprimento das obrigações por parte do orientador ou do bolsista.

	§ 1º - A reativação da bolsa deverá ser solicitada à Coordenação do Programa de iniciação Científica, quando desaparecerem os motivos que causaram sua suspensão.

	§ 2º - Caso a suspensão ultrapasse 60 (sessenta) dias, a bolsa será cancelada sem direito a pedido de reconsideração. 

Art. 27 – O pagamento da bolsa será suspenso a partir da data de desligamento do bolsista, por um dos motivos relacionados nos artigos 25 e 26 desta Resolução.

Art. 28 – O bolsista poderá afastar-se temporariamente, sem perda de seus vencimentos, em virtude de :

	I – matrimônio, pelo prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, mediante apresentação de Certidão de Casamento;

	II – falecimento do cônjuge, ascendentes, descendentes ou irmão, até 8 (oito) dias consecutivos, mediante apresentação de atestado de óbito;

	III – doença pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, mediante apresentação de atestado, fornecido por médico vinculado ao Sistema único de Saúde – SUS ou ao Sistema de Saúde Pública Estadual;

	IV - participação devidamente comprovada em programas de integração escola-comunidade voltados para população carente e promovidos pela Administração Pública, mediante prévia autorização.

Art. 29 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Local de Iniciação Científica.

Art. 30 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrario, especialmente a Resolução CONSEPE nº 32/03.

Republicada por ter saído com incorreção.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 03 de fevereiro de 2006



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
PRESIDENTE


