
Reunião tira dúvidas
• EDITAL 01/2021– Processo de Seleção de 

Propostas para Bolsas de Iniciação Científica e 
Tecnológica (PIBIC/PIBITI) Master – Combined 
Degree



I. Objetivos

a) Atrair, motivar, reter e desenvolver a aptidão de estudantes talentosos que demonstrem elevada
aptidão à pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou inovação;

b) Integrar a graduação com a pós-graduação stricto sensu, com a inserção rápida do estudante em curso
de mestrado;

c) Promover a consolidação das áreas estratégicas da PUCPR: Cidades; Direitos Humanos; Energia; Saúde e
Biotecnologia; Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs);

d) Acelerar o desenvolvimento de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou inovação de alto
significado para a sociedade.



II. Critérios de elegibilidade

1.1 Do projeto de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou inovação

a) O projeto deve ser claro, objetivo e ter elevado mérito técnico-científico e viabilidade técnico-econômica;
b) O projeto deve ser aprovado pela coordenação do curso de mestrado ao qual está vinculado;
c) O projeto deve, preferencialmente, contribuir para a consolidação das áreas estratégicas da PUCPR;
d) O projeto é de responsabilidade compartilhada entre o professor orientador proponente e o estudante;
e) No projeto que envolva questões de ética em pesquisa, biossegurança ou patrimônio genético brasileiro

/ conhecimento tradicional associado deve contar com a aprovação dos órgãos competentes (Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP), Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), Comissão Interna de
Biossegurança) ou registro no SISGEN, documentado na submissão.



1.2 Do proponente

a) Trata-se do docente credenciado em programa de pós-graduação stricto sensu que será o orientador do
bolsista, se a proposta apresentada a este edital for aprovada;

b) Deve ter currículo cadastrado na plataforma Lattes no CNPq (http://lattes.cnpq.br) atualizado nos
últimos 03 (três) meses tendo como referência a data de lançamento do edital;

c) Deve pertencer a grupo de pesquisa da PUCPR cadastrado no CNPq;
d) Deve possuir produção científica ou tecnológica relevante na área da proposta apresentada nos últimos

três anos;
e) Deve ser experiente na orientação e formação de recursos humanos qualificados, tendo sido orientador

principal de pelo menos 03 (três) dissertações e/ou teses concluídas;
f) O proponente não poderá ter sofrido penalidade nos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica nas

vigências 2019/2020 e 2020/2021.

Site DGP CNPq: http://lattes.cnpq.br/web/dgp

http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/web/dgp


1.3 Do candidato

a) Trata-se do estudante regularmente matriculado em curso de graduação com 50% (cinquenta por cento)
da carga horária deste curso concluída no momento da implementação da proposta aprovada neste
edital;

b) O candidato deve ser selecionado e indicado pelo proponente, sendo que a sua indicação será
formalizada no momento da submissão do projeto;

c) O candidato só pode ser indicado uma única vez, por um único proponente;
d) É obrigatório que o candidato indicado tenha concluído pelo menos 1 (um) ano do Programa Institucional

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) ou Tecnológica/Inovação (PIBITI) no momento da submissão de
sua candidatura;

e) O rendimento acadêmico do candidato deve ser considerado excelente pela área de vínculo da proposta
e ter IRA (índice de rendimento acadêmico) igual ou maior que 7,0 (sete pontos);

f) O candidato deve ter currículo cadastrado na plataforma Lattes no CNPq (http://lattes.cnpq.br)
atualizado nos últimos 03 (três) meses tendo como referência a data de lançamento do edital;

g) O candidato precisa pertencer a um grupo de pesquisa da PUCPR cadastrado no CNPq;
h) Candidatos com bolsa de financiamento (bolsa rotativa PUCPR, FIES ou PROUNI) podem ser indicados

neste edital;



1.3 Do candidato

i) O candidato aprovado neste edital deverá dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de
pesquisa, não podendo ter vínculo empregatício ou realizar estágio remunerado durante a vigência da bolsa;
J) O candidato aprovado não poderá ser substituído sob qualquer alegação e, no caso de seu impedimento,
a proposta aprovada será cancelada.



III. Bolsas

a) Este edital prevê até 15 (quinze) bolsas de PIBIC/PIBITI Master – Combined Degree com vigência mínima
de 12 (doze) e máxima de até 36 (trinta e seis) meses, no valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais);

b) A vigência de todas as bolsas terá início em agosto de 2021;
c) O valor da bolsa será depositado em conta corrente individual em nome do bolsista.



IV. Apresentação da proposta

A submissão da proposta é realizada pelo proponente em formulário eletrônico disponível em
https://www.pucpr.br/iniciacaocientifica/ a partir de 09 de março de 2021 e todos os arquivos devem ser
enviados no formato PDF.

1.4 Documentos necessários:

a) Projeto;
b) Plano de estudos;
c) Histórico escolar do candidato com o IRA;
d) Print da tela do DGP (Diretório de Grupos de Pesquisa) do CNPq onde conste a participação do estudante

em grupo de pesquisa da PUCPR;
e) Declaração de conclusão de pelo menos 1 (um) ano em PIBIC ou PIBITI;
f) Anexar cópia do Relatório Final do projeto desenvolvido no PIBIC ou PIBITI;
g) Comprovante de bolsa;
h) Carta de recomendação do candidato por dois professores, uma delas obrigatoriamente deve ser do

proponente;
i) Carta de motivação do candidato.

https://www.pucpr.br/iniciacaocientifica/


V. Avaliação

Das etapas de avaliação:

1ª Etapa: Análise Documental (eliminatória);
2ª Etapa: Análise do Projeto de Pesquisa (classificatória e eliminatória);
3ª Etapa: Apresentação do projeto pelo estudante (classificatória e
eliminatória).



Resultado Final

O resultado será publicado na página da Iniciação Científica no site da PUCPR
(https://www.pucpr.br/iniciacaocientifica)

Os pedidos de reconsideração desta etapa poderão ser realizados exclusivamente por e-mail. O proponente
tem prazo de 03 (três) dias úteis a partir da divulgação do resultado dos candidatos aprovados, para solicitar
o feedback da avaliação e enviar arquivo em PDF contendo a argumentação que instruirá o pedido de
reconsideração, para o e-mail pibicpr@pucpr.br.

A submissão e a implementação de propostas no contexto deste edital implicam no conhecimento e
aceitação integral do disposto no Caderno de Normas Vigente da Iniciação Científica e Tecnológica –
Programas Especiais, disponível em https://www.pucpr.br/iniciacaocientifica/.

https://www.pucpr.br/iniciacaocientifica
mailto:pibicpr@pucpr.br
https://www.pucpr.br/iniciacaocientifica/


VI. Cronograma

o Link do Edital: Clique aqui

o Modelo de Plano de Estudos PIBIC Master: Clique aqui

o Modelo de Projeto de Pesquisa PIBIC PIBITI Master: Clique aqui

https://static.pucpr.br/pucpr/2021/02/edital_01__2021_-_processo_de_seleccca7acc83o_de_propostas_para_bolsas_do_pibic_master_-_combined_degree.pdf
https://static.pucpr.br/pucpr/2021/02/Modelo_do_Plano_de_Estudos_PIBIC_MASTER-1.doc
https://static.pucpr.br/pucpr/2021/02/Modelo_do_Projeto_de_Pesquisa_PIBIC_PIBITI_MASTER.doc


FAQ

1. Existirá possibilidade de mobilidade nacional ou internacional neste edital? Não, este edital não
contempla mobilidade de estudante.

2. Não finalizei o meu primeiro PIBIC, é possível submeter uma proposta, o que devo apresentar no lugar
desse comprovante? Sim, é possível submeter uma proposta, porém, você deverá enviar outras duas
cartas de recomendação de pesquisadores experientes da área.

3. Não finalizei o meu primeiro PIBIC, uma das cartas pode ser do meu orientador(a)? Não, pois o
orientador(a) terá que lhe enviar uma dar cartas de recomendação, logo, não poderá enviar duas.

4. Durante a minha vigência do PIBIC Master é possível fazer estágio remunerado? Não, os bolsistas do
PIBIC Master devem ter dedicação exclusiva ao programa.

5. Caso eu tenha feito mais de um PIBIC, preciso enviar todos os relatórios finais? Não, você poderá enviar
apenas um deles.

6. Existe um modelo de carta de recomendação e carta de motivação do estudante? Não, fica livre o
modelo a ser enviado.

7. Um mesmo orientador pode indicar mais de 1(um) estudante? Sim, ele poderá enviar mais de 1 (um)
proposta cada uma delas com 1 (um) estudante diferente.

8. Caso meu estudante desista do projeto ou precise abrir mão do projeto eu posso indicar um novo
estudante? Não, o projeto será cancelado, nesta modalidade não é possível substituir estudante.


