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

EDITAL N. 50/2021– PROPE (Processo simplificado) 
Goiânia, 03 de setembro de 2021. 

 
A Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
(PROPE/PUC Goiás), no uso de suas atribuições, torna público o presente Edital, com o objetivo 
de selecionar estudantes para o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica para 
desenvolverem planos de trabalhos vinculados ao Projeto de Pesquisa intitulado “Inteligência 
Artificial Humanística: Pesquisas e Desenvolvimento de Produtos Utilizando Novas 
Plataformas” sob orientação dos professores pesquisadores da PUC Goiás Solange da Silva e 
Vicente Paulo de Camargo. Especificamente, o plano de trabalho deve focar a “Análise das 
emoções com uso da Inteligência Artificial aplicada aos processos de recrutamento e 
seleção com a análise de gestos em vídeos de entrevista”. O desenvolvimento do plano de 
trabalho está previsto para o período de setembro de 2021 a agosto de 2022. 
 
DAS BOLSAS: 
Será oferecida 01 (uma) bolsa de iniciação científica em parceria com a empresa Job Video para 
estudante bolsista com dedicação de, no mínimo, 12 horas semanais às atividades de pesquisa. 
O valor da bolsa será estipulado posteriormente pela empresa e constará no termo de 
compromisso do estudante. 
 
1 DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
De 03 a 08 de setembro de 2021. 
 
2 DAS INSCRIÇÕES: 
2.1 Para efetuar a inscrição o estudante deve: 
a) ter currículo na Plataforma Lattes (http://www.cnpq.br);  
b) preencher (digitação) as informações da ficha de inscrição (anexo A, deste edital); 
c) elaborar plano de trabalho com a supervisão do professor orientador Prof. Dr. Vicente Paulo 
de Camargo. 
 
2.2 Será vedado o acúmulo de bolsas e/ou programas de agências e/ou instituições nacionais ou 
estrangeiras, bem como da PUC Goiás (por exemplo: monitoria e de incentivo à cultura, Grupo 
Santander, desconto família, vestibular social e outros).  
 
2.3 Estudantes contemplados com FIES e PROUNI poderão concorrer. 
 
3 DOS DOCUMENTOS 
Os seguintes documentos deverão ser encaminhados para o e-mail pesquisa@pucgoias.edu.br. 
a) plano de trabalho devidamente assinado pelo professor e estudante no formato PDF. O plano 
de trabalho deverá ser elaborado com a orientação do professor. O modelo encontra-se 
disponível no endereço eletrônico: http://sites.pucgoias.edu.br/pesquisa/- menu iniciação 
científica;  
b) link do currículo Lattes do estudante;  
c) comprovantes das atividades declaradas no currículo Lattes (somente dos últimos três anos);  
 
4 DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO  
4.1 Condições Gerais 
a) propostas que não atenderem às exigências deste Edital serão desconsideradas.  

b) Os estudantes candidatos às modalidades de iniciação científica deverão: 
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• estar regularmente matriculados em curso de graduação (licenciatura, bacharelado e 
tecnológico) da PUC Goiás; 

• não participar atualmente de outro programa de iniciação científica da PUC Goiás; 

c) comprometer-se com as seguintes atividades: 

• desenvolvimento das atividades constantes no plano de trabalho, vinculando-as ao 
Projeto de Pesquisa do orientador; 

• assinatura do Termo de Compromisso; 

• apresentação de relatórios trimestrais e Relatório Final e Resumo, sendo este de 1º a 31 
de agosto de 2022, contendo os resultados da pesquisa desenvolvida; 

• apresentação dos Resultados da pesquisa desenvolvida no VIII Congresso de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da PUC Goiás em 2022, conforme cronograma definido pela 
CP/PROPE. Esse é o evento oficial para apresentação de relatórios.  

o A apresentação em outros eventos não é aceita como avaliação da iniciação 
científica. 

o O certificado com as horas de participação na iniciação científica somente será 
emitido após apresentação do trabalho no Congresso de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da PUC Goiás. 

o O Estudante que não apresentar o trabalho no Congresso de Ciência,  Tecnologia 
e Inovação da PUC Goiás perderá o direito ao certificado comprobatório da 
iniciação científica, exceto com justificativa prévia por escrito, a ser avaliada pela 
Coordenação de Pesquisa. 

• publicação do trabalho em coautoria com o orientador. 

c) dedicar no mínimo 12 (doze) horas semanais à execução das atividades científicas aprovadas 
como contrapartida por meio da pesquisa e participar, efetivamente, do projeto de pesquisa do 
orientador;  
d) não estar cursando os três últimos semestres do curso na data da inscrição; 
e) estudantes em intercâmbio internacional não poderão participar; 
g) estudantes com trancamento de matrícula em 2021/2 não poderão concorrer. 
 
4.2 Quanto ao plano de trabalho do estudante 
a) deverá ter vinculação ao Projeto de Pesquisa do orientador; 
c) apresentação do Cronograma de Execução por um período de 12 (doze) meses (setembro de 
2021 a agosto de 2022); 
d) ter caráter individualizado. Os planos de trabalho idênticos serão desclassificados; 
e) viabilidade técnica e econômico-financeira. 
 
5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
a) a Coordenação de Pesquisa/PROPE fará a conferência da documentação entregue; 
b) os aspectos formais constantes no plano de trabalho, para o atendimento aos termos deste 
Edital, serão avaliados pelos pareceristas membros do Comitê Assessor de Pesquisa (COAP) da 
PUC Goiás que decidirão pela recomendação ou não recomendação do referido Plano; 
c) os planos de trabalhos recomendados seguirão os seguintes indicadores e critérios de 
avaliação: 

• adequação do plano ao rigor e exigências de uma modalidade de iniciação científica; 

• definição e explicitação clara dos elementos constitutivos de um plano de trabalho, 
considerando as especificidades de cada área: título; introdução; objetivos; método ou 
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materiais e métodos ou procedimentos metodológicos; resultados esperados; atividades 
de orientação previstas para serem desenvolvidas pelo estudante; cronograma de 
execução (18 meses) e referências; 

• cada plano de trabalho deverá fazer a distinção e/ou detalhamento do recorte e/ou das 
especificidades do objeto investigado. 

6 CLASSIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES APROVADOS 
A classificação dos estudantes para o Programa Job Vídeo/PUC Goiás será feita, por mérito 
científico do projeto do orientador e do plano de trabalho do estudante, de acordo com a 
pontuação geral, obedecendo aos seguintes critérios: 
a) aos estudantes que tiveram seus planos de trabalho recomendados pelo Comitê Interno; 
b) os classificados que excederem à quota disponível serão organizados em ordem decrescente 
de pontuação (Lattes, Histórico Escolar) e constarão de um cadastro de reserva. Poderão ser 
remanejados pela CP/PROPE conforme ordem de classificação. 
 
7 PARÂMETROS GERAIS DE PONTUAÇÃO 
As inscrições serão pontuadas, individualmente, conforme os critérios definidos, assim 

distribuídos: 

Média do Histórico Escolar 40,0 

Currículo Lattes do estudante 20,0 

Plano de Trabalho 40,0 

 

7.1 Descrição da pontuação 
a) média do Histórico Escolar (coeficiente de rendimento escolar): máximo de 20,0 (vinte) 

pontos, obtida multiplicando o coeficiente de rendimento escolar (CRE) do histórico por dois 
(Quadro 2). O CRE corresponde à média de todas as disciplinas constante no histórico escolar 
e será extraída diretamente do Sistema Acadêmico/SGA. Aplicar a média apresentada no 
quadro: 

Quadro 1 – Correspondência de pontos com o coeficiente de rendimento escolar 

Nota Pontos Nota Pontos Nota Pontos Nota Pontos 

6,0 12,0 7,0 14,0 8,0 16,0 9,0 18,0 

6,1 12,2 7,1 14,2 8,1 16,2 9,1 18,2 

6,2 12,4 7,2 14,4 8,2 16,4 9,2 18,4 

6,3 12,6 7,3 14,6 8,3 16,6 9,3 18,6 

6,4 12,8 7,4 14,8 8,4 16,8 9,4 18,8 

6,5 13,0 7,5 15,0 8,5 17,0 9,5 19,0 

6,6 13,2 7,6 15,2 8,6 17,2 9,6 19,2 

6,7 13,4 7,7 15,4 8,7 17,4 9,7 19,4 

6,8 13,6 7,8 15,6 8,8 17,6 9,8 19,8 

6,9 13,6 7,9 15,8 8,9 17,8 9,9 19,8 

-- -- -- -- -- -- 10,0 20,0 

b) currículo Lattes: máximo de 10,0 (dez) pontos (Quadro 3). 

Produção científica, tecnológica e artística dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 (até a data da 
inscrição da IC), exceto cursos de línguas e informática, válidos em qualquer data, 
independente do período de realização. O currículo Lattes deve ser atualizado até a data da 
inscrição na IC. 
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Quadro 2 - Pontuação Lattes do/a Estudante 

Especificação Pontos 

1. Curso específico e/ou afins: (limitado a 3,0 pontos) – incluindo idiomas e 
informática 

 

Até 20 horas 0,10 

21 a 40 horas 0,15 

Mais de 40 horas 0,25 

2. Estágio extra curricular (por semestre) 0,30 

3. Monitoria em disciplina (por semestre de atividade) 0,30 

4. Iniciação Científica (por semestre) 0,50 

5. Auxiliar de pesquisa - voluntário (por semestre) 0,30 

6. Participação em evento (seminário, congresso, palestra e afins): (limitado a 
3,0 

pontos) 

 

Até 20 horas 0,10 

21 a 40 horas 0,15 

Mais de 40 horas 0,25 

7. Organizador de evento (seminário, congresso, palestra e afins) 0,20 

8. Voluntário/apoio em evento (seminário, congresso, palestra e afins) 0,10 

9. Apresentação de trabalho em evento científico 0,30 

10. Ministrante de palestra/conferência/minicurso/oficina/workshop 0,20 

11. Trabalho completo publicado em Anais de evento científico 0,50 

12. Resumo expandido publicados em Anais de evento científico 0,40 

13. Resumo publicado em Anais de evento 0,30 

14. Publicação de artigo em periódico científico com Qualis 0,80 

15. Publicação de artigo em periódico sem Qualis 0,40 

16. Livro 0,45 

17. Capítulo 0,30 

18. Intercâmbio Internacional - com ou sem bolsa (por semestre) 0,30 

19. Trabalho premiado 0,40 

20. Membro de liga, centro e diretório acadêmico (por semestre) 0,20 

21. Diretoria de liga, centro e diretório acadêmico (por semestre) 0,35 

22. Participante de programa de extensão (por semestre) ou projeto de extensão 
(por projeto) 

0,30 

23. Participante do PIBID/Residência Pedagógica (por período) 0,35 

 
7.2 Critérios para desempate 
a) a nota final é a soma da nota do estudante. 
b) em caso de empate na nota final, serão utilizados os seguintes critérios, na ordem 
indicada:estudantes com maior pontuação no Histórico Escolar ou estudantes com maior 
pontuação no Currículo Lattes. 
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8 CALENDÁRIO 

Processo de seleção ao Programa Job Vídeo/PUC Goiás de Iniciação Científica e 
Tecnológica 

Período (2021/2022) 

Inscrição 
03 a 
08/09/21 

Período de seleção interna (validação das inscrições) 09/09/21 

Avaliação e classificação dos planos de trabalho de Iniciação Científica e 
Tecnológica, pelo Comitê Interno da PUC Goiás 

09/09/21 

Divulgação do resultado preliminar 09/09/21 

Prazo para recursos 10/09/21 

Divulgação do resultado final 13/09/21 

Assinatura do termo de compromisso 13/09/21 

 
9 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
a) as inscrições sem documentação ou documentação incompleta não serão homologadas; 
b) a participação do estudante com plano aprovado no programa Job Vídeo/PUC Goiás se 
efetivará após a assinatura do Termo de Compromisso; 
c) o estudante que não assinar o Termo de Compromisso terá a bolsa cancelada; 
d) a Coordenação de Pesquisa/PROPE é o órgão da PUC Goiás habilitado a conduzir todo o 
processo da seleção; 
e) a bolsa concedida não implica em vínculo empregatício com o órgão financiador; 
f) os casos omissos serão analisados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da PUC 
Goiás. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
10 RECURSOS 
O estudante que não concordar com a seleção poderá entrar com recurso que deverá ser redigido 
pelo estudante, contendo nome completo e e-mail do estudante e assinatura do orientador. Todos 
os recursos deverão ser enviados por e-mail (pesquisa@pucgoias.edu.br). Não serão aceitos 
recursos fora do prazo ou enviados por outros meios. O resultado do recurso será encaminhado 
por e-mail. 
 
 

 

Profa. Dra. Milca Severino Pereira 
Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da PUC Goiás 
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ANEXO A – FICHA DE INSCRIÇÃO 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPE 
COORDENAÇÃO DE PESQUISA – CP 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 INSCRIÇÃO EM PROGRAMA DE BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Programa de Iniciação Científica: Job Vídeo/PUC Goiás 

Título do projeto: Gestão de Operação em Momentos de Crise 

Título do Plano Trabalho do Estudante:  

Orientador:  

Nome do Estudante:  

RG:                           Data de Expedição: 

CPF:  

Curso:  

Escola:  

Número de Matrícula:  

Endereço:  

CEP:  

E-mail:  

Telefone(s):  
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