
Workshop Orientação à 
Iniciação Científica  

(para professores/as) 
17 de fevereiro de 2017 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
COORDENAÇÃO DE PESQUISA 





Procedimentos 
1. Cadastrar projeto de pesquisa no SIGEP. 

2. Atualizar o Currículo na Plataforma Lattes.  

3. Orientar a elaboração do plano de trabalho do 
estudante. 

4. Acompanhar a inscrição do estudante. 

5. Atentar para resultado do processo de seleção 
dos programas de IC. 

6. Após aprovação: assinar termo de compromisso. 

7. Acompanhar as atividades dos estudantes para 
cumprimento do cronograma. 

8. Entregar relatório final. 
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PREENCHER 
TODO O 

CADASTRO 
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Aprovação núcleo de 
pesquisa 

Aprovação COAP 
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Não deixe para 

a última hora!! 

15 de março 



1. Cadastrar projeto de pesquisa no 

SIGEP 

 Projeto de pesquisa deverá ter sua conclusão 

prevista para uma data igual ou superior a  07/2018  

(Edital 2017/2018). 

 

 Projeto vigente com término antes de 07/2018 
◦ Solicitação de prorrogação: preencher relatório parcial do projeto 

de pesquisa. 

◦ A prorrogação de projeto de pesquisa será feita somente 

mediante apresentação de justificativa plausível a ser aprovado 

pelo COAP. 

◦ Os projetos serão prorrogados somente por um ano. 

◦ Os projetos poderão ser prorrogados apenas uma vez. 
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COLOCAR 
SEU NOME 

Verificar vigência 
do projeto de 

pesquisa 13 
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2. Atualizar currículo na 

Plataforma Lattes 
 

• Currículo do professor: 50 pontos. 

 

Atualize seu 
currículo Salve seu 

currículo para o 
estudante em 

xml 

Orientações podem 
ser encontradas no 

site da pesquisa 
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Pontuação IC 

Produção científica do orientador 50,0 

Desempenho acadêmico dos 
estudantes/Histórico Escolar 

20,0 

Currículo Lattes do estudante 10,0 

Plano de Trabalho 20,0 
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3. Orientar a elaboração do plano 

de trabalho do estudante 
O título  e o plano de trabalho 
do estudante devem ser parte 
do projeto do professor, mas 
não podem ser iguais a ele 

Estudantes inscritos para 
executarem o mesmo projeto 
devem ter planos de trabalho 

diferentes 

Atentar para adequação de 
todas as partes do plano de 

trabalho 

(especialmente cronograma) 
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4. Acompanhar inscrição do 

estudante 

TODOS OS 
PROCEDIMENTOS SERÃO 

PELO SIGEP 

INSCRIÇÕES 06 DE MARÇO A 03 
DE ABRIL DE 2017 
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5. Atentar para resultado do processo 

de seleção dos programas de IC 

• Resultados previstos: 24 a 31 de julho de 2017. 

• Fique atento ao prazo para recurso (1º e 02 de 

agosto de 2017). 
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6. Assinar termo de compromisso 

• 07 a 09 de agosto de 2017: aprovados nos 

Programas PIBIC e PIBITI/CNPq e BIC/PUC Goiás (o 

estudante deve pegar a assinatura do professor). 

• 16 a 18 de agosto de 2017: aprovados nos 

Programas BIC/OVG e Voluntários (o estudante 

deve pegar a assinatura do professor). 
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Termo de compromisso não 
assinado 

Cancelamento da IC 



6. Assinar termo de compromisso 

 

• 2016/2017: 228 inscrições canceladas 

 

• Envio de e-mail para estudantes 

 

• 39 respostas 
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35,9 

30,7 

23,1 

5,1 

2,6 2,6 

Passei somente para

voluntário e por isso

desisti de participar

Outros motivos

Não sabia sobre a

assinatura do termo

Deixou passar a data da

assinatura

Desistiu de participar da

IC

Figura 1 – Motivos relatados para a não assinatura do termo de compromisso por parte dos estudantes. 



6. Assinar termo de compromisso 

• Falta de leitura do edital 

 

• Página e e-mail não estão sendo 

canais efetivos de comunicação 
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Melhorando a comunicação 
com professores e estudantes 

 

• Página da CP no Facebook 

 

• Sala virtual (CEAD) 
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Pedir para estudantes 
seguirem 

Página no facebook 
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Página no facebook 
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Sala virtual (CEAD) 
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7. Acompanhar as atividades dos estudantes 

para cumprimento do cronograma 

• Estudantes que não estão cumprindo atividades do 

plano de trabalho 
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O orientador deve solicitar o 
cancelamento da IC por e-mail 



Procedimentos 
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3. Orientar a elaboração do plano de trabalho do 
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8. Entregar relatório final (1º a 31 de agosto de 2018). 
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Professores que tem estudantes que 
não entregaram relatório final e/ou 

resumo referentes ao período de 
2015/2016 não poderão ter estudantes 
concorrendo ao programa de IC nem 

solicitar CH de pesquisa. 
 

Bloqueio pelo SIGEP 
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Orientandos/orientador 

Doutor 

06 

Mestre 

04 



Apresentações de trabalhos: 
• III Congresso de Ciência e Tecnologia  

• 18 a 20 de outubro de 2017 

• os estudantes de IC com vigência de agosto de 

2016 a julho de 2017. 

 

• IV Congresso de Ciência e Tecnologia  

• Outubro de 2018 

• os estudantes de IC com vigência de agosto de 

2017 a julho de 2018. 
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Tem que solicitar! 

40 



Fique atento(a)! 

Referente à 2017/2 
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Solicitação de CH de 
pesquisa 

 

• Preencher todo o cadastro no SIGEP (seguir passo a 
passo no sistema) 

 

• Anexar currículo na Plataforma Lattes no formato 
xml. 

43 



Pré-requisitos para solicitar CH 

de pesquisa 
• Ter título de mestre ou doutor. 

 

• Ter projeto de pesquisa cadastrado na PROPE 

(como coordenador ou pesquisador). 
o Para solicitar CH de pesquisa novos projetos devem ser cadstrados até 15 

de março de 2017. 

 

• Estar com currículo Lattes ATUALIZADO. 
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Critérios para distribuição de 
carga horária de pesquisa 

1. Pesquisador com Bolsa Produtividade (PQ) 
vigente.  

2. Orientar estudantes de Iniciação Científica. 

3. Inserção em Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu da PUC Goiás. 

4. Projeto com financiamento externo tendo a PUC 
Goiás como instituição proponente. 

5. Produção científica relevante e qualificada: 
publicações em periódicos e livros no último 
triênio. 

Teto:  

12 horas de pesquisa (6 + 3 + 3) 
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Exemplos das possibilidades de 

distribuição de CH 
TI 

1o. 2h (2 + 1 + 1) = 4h 

2o. 4h (4 + 2 + 2) = 8h (professores da Stricto Sensu) 

3o. 6h (6 + 3 + 3) = 12h (PQ) 

HORISTA 
1o. 2h  

2o. 4h  

3o. 6h (PQ) 
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Distribuição de CH para professores 

que não estão na Stricto Sensu 

Número de 
estudantes de IC em 

orientação 

CH horista CH TI 

4 a 6 3 horas 4h (2+1+1) 

2 ou 3 2 horas 

1 1 hora 1 hora atividade 
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Anote ai! 
22 de fevereiro: Workshop de Iniciação 

Científica 2017 – Estudantes 
 

o Opção 01 – 9h às 10h30 – Auditório da Área IV  

o Opção 02 – 14h às 15h30 – Auditório da Área IV 

o Opção 03 – 17h30 às 19h – Salas Multiuso (I, II e 

III) Área IV 

 

Inscrições pelo SOL 
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Dúvidas 
 

 

pesquisa@pucgoias.edu.br 

milcaseverino@gmail.com 

Telefones:  

(62) 3946-1070 

(62) 3946-1073  

(62) 3946-1431 

 

49 

mailto:pesquisa@pucgoias.edu.br
mailto:pesquisa@pucgoias.edu.br
mailto:pesquisa@pucgoias.edu.br
mailto:milcaseverino@gmail.com


Obrigada! 


