
 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA 

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 Programa de Iniciação Científica do UNILUS 

EDITAL 01/2021 

O COIC - Comitê Institucional de Iniciação Científica do UNILUS informa que se encontram 
abertas as inscrições para o processo de seleção de novas bolsas de iniciação científica PIBIC, 
UNILUS e voluntárias, nas diversas áreas de conhecimento.  
 
Público Alvo: Alunos de graduação em nível superior, exceto aqueles matriculados no último 
semestre do curso.   
 

Das Características das Bolsas:  

1) BOLSAS UNILUS:  
Vigência: 01/04/2021 a 30/03/2022. 

A bolsa corresponderá ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pagos na forma de 12 (Doze) 

parcelas consecutivas e iguais de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, em desconto na 

mensalidade do curso.  Vide o item “Da seleção e divulgação dos resultados” para os critérios 

relativos à concessão de bolsa  

2) VOLUNTÁRIOS: Aluno não receberá bolsa.  

Vigência: 01/04/2021 a 30/03/2022. 

 
Das Inscrições: 

As inscrições poderão ser feitas até o dia 15/03/2021, através do site http://ic.unilus.edu.br/ 

Não será necessária a entrega de documentos impressos na secretaria de pós-graduação.  

As informações sobre o projeto de pesquisa, dados dos pesquisadores, currículo lattes do aluno 

e professor, produção cientificado orientador, serão submetidos via site. 

Da seleção e divulgação dos resultados: 

A seleção dos bolsistas considerará além da pontuação da produção científica dos orientadores, 

os aspectos metodológicos dos projetos e o desempenho escolar do aluno. Somente serão 

concedidas bolsas para alunos com médias finais acima de 6 (seis). 

Atenção: a ausência de qualquer informação acarretará na desclassificação do candidato. Um 

bom desempenho acadêmico do candidato, evidenciado pelo histórico escolar, e sua 

regularidade financeira são condições essenciais para concessão da bolsa. 

A partir deste edital, para o aluno receber o certificado, o relatório final deverá ser entregue 

em formato de artigo científico acompanhado do protocolo de submissão para uma revista 

científica, junto com o parecer do orientador sobre o bolsista. 

http://ic.unilus.edu.br/
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 A divulgação da lista dos contemplados será feita até o dia 25/03/2021. 

Professores doutores poderão obter bolsa para no máximo três alunos. Professores mestres 

(apenas para as bolsas UNILUS) poderão obter no máximo duas bolsas. Os demais projetos 

aprovados e não contemplados com bolsas poderão ser desenvolvidos como iniciação científica 

voluntária. 

Pedidos de Recurso:  

Orientadores de alunos não classificados neste processo de seleção poderão solicitar até o dia 

30/03/2021, reconsideração das análises, por meio de carta à Comissão Julgadora justificando 

os motivos. O resultado do recurso será comunicado diretamente ao solicitante pela Comissão 

Julgadora.  

Informações Adicionais  

Podem ser obtidas na coordenação de pós-graduação, pesquisa e extensão do UNILUS, no e-mail 

beatrizberenchtein@lusiada.br. 

Critérios para Seleção dos Processos  

1- Pedidos de prorrogação de bolsas serão atendidos preferencialmente, observando-se, porém, 

os critérios de produtividade e cumprimento dos objetivos propostos de acordo com avaliação 

por escrito do orientador;  

2- Orientador possuindo Bolsa Produtividade em Pesquisa do CNPq tem prioridade de escolha.  

3- A classificação dos orientadores se dará a partir da somatória da pontuação dos seguintes itens 

de sua produção: 

ITENS DA PRODUÇÃO (últimos três anos) Valor 

Orientação ou co-orientação de Doutorado concluída 08 

Orientação ou co-orientação de Mestrado concluída 08 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização (Lato sensu) concluída 06 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso Graduação concluída 04 

Orientação de Iniciação Científica concluída 06 

Orientação ou co-orientação de Doutorado, em andamento 05 

Orientação ou co-orientação de Mestrado, em andamento 06 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização (Lato sensu) em andamento 04 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em andamento 02 

Orientação de Iniciação Científica, em andamento 02 

Trabalho completo publicado em periódico internacional (autor ou co-autor) 10 

Trabalho completo publicado em periódico nacional (autor ou co-autor) 06 

Publicação de Capítulo de Livro (autor ou co-autor) 06 
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Publicação de Livro completo (autor ou co-autor) 08 

Edição ou Organização de livro (autor ou co-autor) 06 

Editor de revista científica 08 

Parecerista de agência de fomento 08 

Membro de corpo editorial de revista científica 08 

Participação em congresso internacional com resumo publicado (autor ou co-autor) 06 

Participação em congresso nacional com resumo publicado (autor ou co-autor) 04 

Participação em banca de doutorado 04 

Participação em banca de qualificação de doutorado 03 

Participação em banca de mestrado  03 

Participação em banca de qualificação de mestrado 02 

Participação em banca de TCC de especialização (Lato sensu) 03 

Participação em banca de TCC de graduação 03 

Pontuação mínima: 15 pontos 

 

Santos, 19 de outubro de 2020 

 
Profª. Dra. Beatriz Berenchtein Bento de Oliveira 

Coordenadora de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

 


