
 

 

FACULDADE VÉRTICE - UNIVÉRTIX 
SOCIEDADE EDUCACIONAL GARDINGO LTDA. – SOEGAR 

 

NÚCLEO DE PESQUISAS E EXTENSÃO – NUPEX 

PROGRAMA INSTITUCIONAL VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 
UNIVÉRTIX – PIVIC – 2021 

 

Pelo presente edital faz-se saber que estarão abertas, no período de 10 de março de 

2021 a 05 de abril de 2021, as inscrições para seleção de candidatos ao Programa 

Institucional Voluntário de Iniciação Científica da Univértix - 2021, na modalidade 

voluntário, administrado pela coordenação de Pesquisa da Faculdade Vértice – Univértix.  

 

1. DOS OBJETIVOS DO PIVIC 

Oportunizar aos acadêmicos de graduação a iniciarem nas atividades de pesquisa junto 

aos pesquisadores da UNIVÉRTIX no PIVIC.   

 

O programa não implicará em recebimento de bolsa ou qualquer fonte financeira. 

 

 2. DA VIGÊNCIA DO PROGRAMA  

2.1) Vigência: de 20/04/2021 a 20/12/2021.  

2.2) Cada docente poderá solicitar o cadastro de até 1 (um) acadêmico de Iniciação 

Científica Voluntária, incluindo os vigentes desta modalidade que deverão ser 

cadastrados no NUPEX.  

2.3) O professor não é remunerado pelo acompanhamento dos projetos.   

 

 

3. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ACADÊMICO   

3.1) Estar matriculado regularmente em curso de graduação da Univértix. 

3.2) Ser indicado pelo orientador e selecionado pelo Programa. 

3.3) Ter elevado desempenho curricular e não possuir nenhuma reprovação. 

3.4) Estar cursando do segundo até o antepenúltimo período do curso. 

3.5) Dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa e ter disponibilidade de carga 

horária semanal para desenvolver o plano de trabalho proposto no ato da inscrição. 

3.6) Apresentar ao orientador, ao final, o relatório das atividades desenvolvidas e de 

resultados finais do projeto, para que este possa ser publicado em evento na forma de 



artigo ou de resumo, preferencialmente no Fórum Acadêmico da Faculdade Vértice 

(FAVE).   

3.7) Preencher o relatório semestral e final (versão digital assinada no momento da 

Pandemia) de atividades durante o período de vigência do projeto nas datas 

determinadas. 

 

4. DOS REQUISITOS DO ORIENTADOR  

4.1) Estar cadastrado e com lançamentos atualizados na Plataforma Lattes do CNPq.  

4.2) Possuir preferencialmente a titulação de Mestre e apresentar excelente produção 

científica, tecnológica ou artístico-cultural nos últimos 5 anos.  

4.3) Manter vínculo com a instituição beneficiária durante todo o período de vigência do 

programa. Caso o professor seja desvinculado da Instituição durante o período de 

vigência do Projeto, os procedimentos serão informados pela Comissão interna de PIVIC, 

conforme protocolo institucional.   

4.4) Apresentar a indicação do acadêmico para concorrer ao processo seletivo como 

também toda a documentação exigida.  

4.5) Comparecer em todas as convocações de reuniões relacionadas à execução do 

PIVIC.  

4.6) Assumir compromisso institucional com a orientação do acadêmico, mesmo que esta 

seja sem remuneração direta. Tendo como responsabilidade a orientação do acadêmico 

nas variadas etapas da pesquisa, desde o planejamento do trabalho até a publicação dos 

resultados no FAVE, em congressos, em periódicos ou quaisquer outros meios. 

4.7) Assumir o compromisso junto ao acadêmico de publicar os resultados do trabalho em 

forma de resumo expandido ou artigo, mesmo que com resultados parciais, no Fórum 

Acadêmico da Faculdade Vértice - FAVE, no ano de vigência do projeto. Além de incluir o 

nome do acadêmico em publicações que ele tenha efetivamente contribuído. 

4.8) Ter projeto de pesquisa que reflita originalidade, relevância, viabilidade técnica e que 

obedeça a todos os critérios éticos compatível com a metodologia e plano de trabalho 

propostos para o bolsista.  

4.9) Não possuir nenhum tipo de pendência relacionada a programas de iniciação 

científica de anos anteriores.  

4.10) Solicitar a troca do acadêmico caso ele não esteja desempenhando suas atividades 

conforme solicitação do orientador. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES  



A coordenação não aceitará inscrições fora do prazo determinado neste Edital, com 

documentação incompleta e não será permitida a troca de documentos após a realização 

da inscrição.  

Cada docente/pesquisador poderá submeter apenas um projeto no edital de cada ano.  

Para a efetivação da inscrição são solicitados os seguintes documentos na versão digital.  

5.1) Formulário de inscrição (Formulário 10). ACESSAR FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.  

O Documento para ser enviado deve ser assinado e digitalizado com as referidas 

assinaturas.  

5.2) Projeto de Pesquisa contendo os seguintes elementos. 1. Introdução (contendo 

justificativa, questão norteadora/problema, objetivo e relevância, além dos autores 

citados) (2) Fundamentação teórica/Revisão de Literatura; (3) Metodologia (classificação 

do tipo de pesquisa, descrição do contexto investigado, das pessoas pesquisadas e dos 

critérios de seleção, dos instrumentos de coleta de dados, aspectos éticos e cronograma). 

(4) Referências bibliográficas conforme normas.  

Para elaboração do Projeto deverão ser utilizados preferencialmente artigos científicos 

dos últimos 5 anos. O projeto deverá ter o mínimo de 8 e o máximo de 12 páginas (exceto 

capa, contracapa e referências), em fonte Arial 12, espaçamento 1,5 entre linhas.  

O projeto deverá ser escrito seguindo as normas do Guia de Normatização de Trabalhos 

Acadêmicos da Faculdade Vértice – UNIVÉRTIX. ACESSAR GUIA. 

Projetos fora das normas serão desclassificados. 

5.3) Plano de trabalho do acadêmico bolsista apresentado em separado e identificado 

com o título do trabalho, objetivo, titulação e nome completo do professor pesquisador, 

nome completo do bolsista, curso, período e cronograma de execução detalhado para um 

período de doze meses, contendo todas as etapas da pesquisa. ACESSAR MODELO 

PLANO. 

 

DATA, HORÁRIO E FORMA DAS INSCRIÇÕES: Os documentos deverão ser 

ENVIADOS POR EMAIL (NUPEXUNIVERTIX@GMAIL.COM) no período de 10 de março 

de 2021 a 05 de abril de 2021.  

FIQUE ATENTO À CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO E-MAIL EM ATÉ 24H (NOS 

DIAS ÚTEIS). TODOS OS E-MAILS RECEBIDOS SERÃO RESPONDIDOS. NÃO 

RECEBENDO A CONFIRMAÇÃO FAÇA CONTATO URGENTE COM O SETOR (fixo: 31 

3873-2199 ou WhastApp: 31 9 8477-1383) COM ANTECEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO 

PRAZO FINAL ESTABELECIDO.  

 

6. JULGAMENTO E SELEÇÃO DOS PROJETOS 

https://drive.google.com/file/d/1MmsJfU1Bsd0EndJIY-SQ8R8Mz1TTzy0G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GIq2P9BEdV9jwGH_bXFSfnsU9KMZW9zq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--fqEc7_vaRCisS55PV1rO74fTN83U5f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--fqEc7_vaRCisS55PV1rO74fTN83U5f/view?usp=sharing


A análise dos processos de inscrição, de acordo com critérios apresentados neste edital, 

será realizada pela Comissão Interna do PIVIC/UNIVÉRTIX, composta por professores 

pesquisadores, representando as áreas de Saúde, Ciências Agrárias, Exatas, Humanas e 

Sociais Aplicadas.  

Nenhum dos membros da Comissão Interna de PIVIC/UNIVÉRTIX poderá submeter 

Projetos concorrendo a este edital. 

A seleção para os projetos será realizada em duas chamadas: 

Primeira chamada: com uma vaga para cada curso. 

Segunda chamada: caso seja preenchida a vaga de cada curso, uma nova chamada será 

realizada sem considerar essa separação por curso, isto é, serão avaliados os diversos 

projetos não selecionados na primeira chamada, considerando as maiores notas de 

acordo com as vagas disponíveis. 

Todos os projetos de pesquisa, aprovados, que envolvem seres humanos de forma direta 

ou indireta, devem submeter o projeto ao CEP/UNIVÉRTIX antes da coleta de dados, 

conforme Resolução nº 466/12 e a Resolução nº 510/16. 

 

7. RESULTADO DA SELEÇÃO  

O resultado do Processo Seletivo será divulgado até 20 de abril de 2021, no site 

www.univertix.net e fixados nos murais da Instituição. 

 

 

8. SUBSTITUIÇÃO DO ACADÊMICO  

8.1) Orientador poderá substituir o acadêmico com desempenho insatisfatório, que tenha 

interrompido o curso, desistido ou sido desligado, ou por outra razão fundamentada 

desde que seja mantido o plano de trabalho proposto originalmente. Deverá 

apresentar à coordenação de Pesquisa da Faculdade Vértice – Univértix um ofício de 

substituição feito pelo(a) Orientador(a) (informar o nome do acadêmico, o edital do 

qual participa, o mês de encerramento das atividades do voluntário substituído).  

 

9. O não cumprimento de quaisquer requisitos deste edital acarretará desclassificação do 

projeto.  

 

10. As demais situações não previstas neste edital deverão ser encaminhadas para a 

Comissão Interna de PIVIC/UNIVÉRTIX para análise. 

 

Matipó, 10 de março de 2021. 

http://www.univertix.net/


 

Profª M.Sc. Kelly Aparecida do Nascimento  
Coordenadora de Pesquisas e Extensão  
 
 
Prof. D.Sc. Lucio Flávio Sleutjes  
Diretor Geral  
 
 
 



ANEXO III - AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 
JUSTIFICATIVA: Contribuição da pesquisa para o desenvolvimento científico e 
tecnológico, utilização de linguagem clara e objetiva. Importância do projeto para a 
formação do acadêmico como pesquisador.  
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO: clareza ao descrever e delimitar o 
problema além das hipóteses para solucioná-los, utilização de bibliografia atual e 
adequada para a pesquisa. 
 
RELEVÂNCIA: importância ou relevância (social ou científica) do fenômeno 
investigado. É o impacto social do estudo, isto é, para que ele servirá depois de 
pronto. 
 
OBJETIVOS: clareza ao definir o que se pretende alcançar com o projeto, coerência 
dos objetivos com o referencial teórico. 
 
METODOLOGIA: definição do tipo de pesquisa, critérios a serem avaliados para 
alcançar o objetivo da pesquisa, técnicas e instrumentos que serão utilizados e 
análise dos dados que será realizada. 
 
PLANO DE TRABALHO: Detalhamento das atividades planejadas para a realização 
da pesquisa, além da sua viabilidade de execução. 
 
 


