
 
 

1 

PROGRAMA DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 

INOVAÇÃO E DE EXTENSÃO DA FACULDADE CATÓLICA DO TOCANTINS  

 

EDITAL Nº  02/2018 

 

A Direção Geral da Católica do Tocantins, por meio do Núcleo de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão — NUPPE, no uso de suas atribuições e considerando o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, de Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação e de Extensão, 

RESOLVE: 

Art. 1 0 - Tornar público o presente Edital que estabelece as normas e condições para a 

submissão de propostas de projetos de extensão a serem realizados no período 

2018/2019, com apoio financeiro institucional, de acordo com as disposições deste 

Edital. 

Art. 20 - Das Disposições Preliminares 

I – As propostas de projetos e/ou atividades de extensão inscritas para o processo de 

seleção de bolsistas do Programa de Extensão da Católica do Tocantins devem estar 

vinculadas a uma das Linhas de Pesquisa, a saber: 

a) Desenvolvimento Sustentável: Propostas de projetos de extensão que abordem os 

princípios da sustentabilidade com ênfase nos quatro elementos do 

Desenvolvimento Sustentável - sociedade, ambiente, economia e cultura. 

b) Tecnologia, comunicação e inovação: Propostas de projetos de extensão que 

abordem temas ligados à difusão das tecnologias da informação e comunicação, 

reflexão e análise dos meios de produção, competências gerenciais e 

organizacionais, gestão de empresas, desenvolvimento e implantação de sistemas 

de informações gerenciais, entre outros. 

c) Redes de cooperação: Propostas de projetos de extensão que abordem estudos e 

análises de temas teóricos e práticos relacionados às diversas formas de 

cooperação existentes e verificar a viabilidade dos acordos de cooperação para 

sociedade moderna. 

II - O processo visa selecionar propostas de trabalho para desenvolvimento de projetos 

de Extensão, a serem realizados, de 01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019, 

sob a orientação de um(a) professor(a) da Católica do Tocantins, de acordo com as 

disposições deste Edital. 

Art. 30 - Dos Objetivos 
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I - O Programa de Bolsas de Extensão tem por objetivo fomentar as atividades de 

extensão na Católica do Tocantins, articuladas com o Ensino e a Pesquisa/lniciação 

Científica, oportunizando a participação da comunidade acadêmica no 

desenvolvimento de Projetos de Extensão, com aporte de recursos institucionais, por 

meio do Programa de Bolsas de Extensão. 

Art. 40 - Do Público Alvo  

I - Podem participar do processo de seleção do programa de Extensão da Católica do 

Tocantins, os alunos que concluírem a graduação após dezembro de 2019 e estiverem 

regularmente matriculados no semestre corrente. 

 

Art. 50 - Dos Requisitos 

I - Os requisitos para o(a) professor(a) orientador(a) são: 

a) Possuir titulação mínima de especialista. 

b) Ter vínculo empregatício com a Católica do Tocantins. 

c) Responsabilizar-se pela vinculação do projeto às Linhas de Pesquisa da Católica 

do Tocantins. 

d) Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes (www.lattes.cnpq.br). 

II - Os requisitos para o(a) aluno(a) candidato(a) a bolsista devem atender às seguintes 

exigências estabelecidas: 

a) Estar regularmente matriculado em um Curso de Graduação da Católica de 

Tocantins; 

b) Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado por meio do Currículo e Histórico 

Escolar; 

c) Ao término do projeto, não estar matriculado no último período do curso; 

d) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para dedicar às atividades de extensão 

(anexo II); 

e) Apresentar compatibilidade de horário para desenvolvimento das atividades de 

Extensão e das atividades acadêmicas exigidas pelo curso de graduação; 

f) Ter Currículo Lattes cadastrado no CNPq (www.lattes.cnpq.br/); 

g) Não acumular bolsa; 

h) Apresentar os resultados de extensão sob a forma de relatórios, artigo aprovado 

em evento nacional ou revista indexada, banner e resumo expandido na Jornada 

de Iniciação Científica, Tecnológica e de Extensão da Católica do Tocantins. 

Art. 60 - Dos critérios de Seleção 

I - A seleção do projeto, do(a) professor(a) orientador(a) e do(a) aluno(a) será de 

responsabilidade do Colegiado de cada Curso e as propostas dos projetos de 

extensão devem ser submetidas levando em consideração: 
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a) Projetos de extensão que estejam em consonância com as linhas de pesquisa 

descritas no Art. 2º deste Edital; 

b) Período de execução dentro do prazo determinado no inciso II do Art. 2º; 

c) Atendimento às diretrizes do presente Edital; 

d) Preenchimento correto de todos anexos deste Edital  

e) Cópia da ATA de reunião do Colegiado do Curso que aprova o projeto com o(a) 

respectivo(a) professor(a) orientador(a) e o(a) aluno(a) bolsista, devidamente 

assinada e datada. 

Art. 70 — Da Inscrição 

I - O período de inscrição será de 09 de abril a 25 de maio de 2018. 

II - As inscrições deverão ser protocoladas na Central de Atendimento, no período 

estipulado no inciso l, das 8 horas às 21 horas, na Unidade I ou Il. 

III - Os documentos necessários dos(as) alunos(as) são: 

a) Link do currículo Lattes; 

b) Histórico escolar analítico atualizado e impresso; 

c) Ficha de inscrição (anexo l); 

d) Declaração de disponibilidade de horário (anexo II); 

IV - Os documentos necessários para o(a) professor(a) orientador(a) são: 

a) Link do currículo Lattes (produtividade científica dos últimos 5 anos); 

b) Declaração de aceite da orientação (anexo III); 

c) Projeto de extensão (o texto do projeto deve ser apresentado de forma clara e 

resumida, mínimo de 10 páginas e o máximo 20 páginas numeradas, 

espaçamento 1,5, fonte Arial, tamanho 12, respeitando a ABNT (anexo IV); 

d) Cópia da ATA de reunião do Colegiado do Curso que aprova o projeto com o(a) 

respectivo(a) professor(a) orientador(a) e os(as) alunos(as), devidamente 

assinada e datada. 

V - O projeto deve ser encaminhado em um envelope, devidamente identificado por meio 

da ficha de inscrição anexa a este edital (anexo l). O projeto também deverá ser 

encaminhado para o e-mail: riu@catolica-to.edu.br 

VI - A ausência de qualquer documento acarretará na desclassificação do(a) 

candidato(a). 

VII - Não serão aceitas propostas enviadas fora do prazo e sem a documentação exigida 

neste Edital  

Art. 80 - Das Bolsas 

I - Serão disponibilizadas 02 (duas) bolsas para cada curso de graduação da Católica do 

Tocantins [dois (duas) professores (as) orientadores(as) e dois (duas) alunos(as) por 

curso]. O curso de Direito e de Agronomia terão duas bolsas para o período 

matutino/diurno e duas bolsas para o período noturno. 
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II - O valor da bolsa será definido pela Vice Direção Administrativa. 

III - O pagamento será efetuado por meio de desconto concedido na mensalidade do 

aluno(a). 

IV - Nos casos em que o(a) aluno(a) possuir Financiamento Estudantil - FIES ou 

Programa de Crédito Educativo — PROEDUCAR do Estado do Tocantins ou Desconto 

Comercial ou Bolsa Social ou Programa Universidade para Todos — PROUNI, o valor 

da Bolsa somado ao benefício não poderá exceder o valor total da mensalidade. 

V - A vigência da bolsa será de 01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019. 

VI - Caso o bolsista não venha a cumprir com suas obrigações, sua bolsa será cancelada. 

Art. 9º - Da Remuneração do(a) professor(a) 

I - A Carga horária atribuída a(ao) professor(a) orientador(a) será de 02 (duas) horas 

semanais. 

II - Será atribuída a carga horária somente a 1 (um) professor(a) orientador(a), por 

projeto. 

III - A soma da carga horária do(a) professor(a) não poderá ultrapassar as 40 (quarenta) 

horas semanais, de acordo com lei trabalhista vigente. 

IV - A vigência da carga horária que trata este artigo será de agosto de 2018 a julho de 

2019. 

V - Caso os(as) alunos(as) bolsistas não venham a cumprir com suas obrigações a carga 

horária do(a) professor(a) orientador(a), que trata este artigo, será cancelada. 

Art. 10º — Da Publicação e Divulgação dos Resultados 

I - A divulgação dos projetos classificados será feita a partir do dia 18 de junho de 2018. 

A lista dos classificados será divulgada no site http://www.catolica-

to.edu.br/portal/portal/extensao 

Art. 11º — Da Entrega dos Relatórios 

I - O relatório parcial deve ser entregue, conforme modelo disponível na página da 

Extensão em http://www.catolica-to.edu.br/portal/portal/extensao, sendo uma via 

impressa protocolada na Central de Atendimento, das 8 horas às 21 horas, na Unidade 

I ou II e uma via pelo e-mail: riu@catolicato.edu.br, no período de 05 a 09 de novembro 

de 2018 e no período de 25 a 29 de março de 2019. 

II - O relatório final deve ser entregue, conforme modelo disponível na página da 

Extensão em http://www.catolica.edu.br, sendo uma via impressa protocolada na Central 

de Atendimento, das 8 horas às 21 horas, na Unidade I ou II e uma via pelo e-mail: 

riu@catolica-to.edu.br, no período de 25 a 31 de julho de 2019. 

III - O não-cumprimento com a data de entrega do relatório parcial implica no 

cancelamento da bolsa e da proposta de trabalho. 

IV - O não-cumprimento com as datas de entrega dos relatórios impossibilitará a 

participação do Professor(a) Orientador(a) e dos(as) Acadêmicos(as) bolsistas no 
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próximo Processo de Seleção de Bolsas de Extensão e impedirá a emissão do respectivo 

certificado a(ao) Acadêmico(a) bolsista. 

V - O trabalho produzido deverá ser apresentado na IX Jornada de Iniciação Científica, 

Tecnológica e de Extensão da Católica do Tocantins no ano 2019. 

VI - Os trabalhos desenvolvidos serão avaliados pela Vice Direção Acadêmica e o 

resultado desta avaliação comporá o julgamento de mérito em editais vindouros. 

VII - Todas as produções (como resumos simples, resumos expandidos, exposições, 

painéis) e publicações (especializadas, não especializadas, livros, capítulos ou outra 

modalidade) advindas da execução dos projetos pelos bolsistas deverão, 

obrigatoriamente, citar o apoio da Católica do Tocantins. 

Art. 12 — Das Disposições Gerais 

I - Os casos não previstos neste Edital serão analisados e julgados pela Vice Direção 

Acadêmica da Católica do Tocantins. 

II - A qualquer momento a Católica do Tocantins poderá revogar ou anular esta 

Chamada, no todo ou em parte, por motivos impeditivos à sua continuidade, sem que 

isso implique em direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

III - Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada 

poderão ser obtidos diretamente na Coordenação do NUPPE ou pelo e-mail: 

riu@catolica-to.edu.br. 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Palmas/TO, 04 de abril de 2018. 

 

____________________________________________ 

Pe. Helenes Oliveira de Lima 

Diretor Geral   

mailto:riu@catolica-to.edu.br
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO AO PROGRAMA DE BOLSA DE EXTENSÃO DA 

CATÓLICA DO TOCANTINS 

(2018/2019) 

ESTA FICHA DEVERÁ SER COLADA NO ENVELOPE 

CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO 

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO DE EXTENSÃO 

1.1 .TíTULO DO PROJETO: 

1 .2. CURSO: 

1.3. LINHA DE EXTENSÃO: 

1.4. NOME DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) 

1.4.1. E-mail. 

1.4.2. Telefones: 

1.5. TITULAÇÃO: (  ) Doutor (  ) Mestre (  ) Especialista 

1.7. NOME DO(A) ALUNO(A): 

1.7.1 Número de Matrícula: 

1.7.2 E-mail: 

1.7.3 Telefone. 

1.7.4 Link do Currículo Lattes: 

1.7.5 CPF 
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ANEXO II 
 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO 

 

Eu, ___________________________________________________________________ 

R.G _______________________, R.A. ___________________, regularmente matriculado(a) no

 ______ período do curso de _________________________________ declaro ter 

disponibilidade de horário para trabalhar de segunda a sexta-feira, no período ____________ 

por tempo determinado de 20 horas semanais, conforme exigências do Programa de Bolsa de 

Extensão da Católica do Tocantins. 

 

Palmas/TO, de de 2018. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DE ORIENTACÄO: 

Eu, professor(a) _________________________________________________________ aceito 

orientar , aluno(a) regular no curso 

nível graduação, estando ciente dos termos 

constantes no regulamento do Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da 

Católica do Tocantins. 

 

Observações e comentários sobre o plano de trabalho/pesquisa do(a) candidato(a): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Palmas/TO, de de 2018. 

 

________________________________________ 

Professor(a) Orientador(a) 
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ANEXO IV 
 

ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXETNSÄO 

CURSO: 

LINHA DE EXTENSÃO: 

AUTORES: 

Nome do docente responsável (coordenador do projeto) 

Nomes do(a) Aluno(a) candidato(a) a bolsa 

Nome dos colaboradores 

 

1. INTRODUÇÃO 

Apresentar delimitação do tema, o problema da extensão e formular as 

justificativas científicas, técnicas e os possíveis benefícios sociais que possam ser 

alcançados com os resultados da proposta. 

2. OBJETIVOS: 

2.1 Objetivo Geral 

Onde o autor do projeto quer chegar? O objetivo geral aponta de forma ampla e 

direta o resultado que o coordenador pretende realizar em seu projeto? 

2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos indicam as ações que se realizarão para atingir os 

resultados nas etapas de trabalho desenvolvido, ou seja, os passos que serão 

percorridos para se chegar a descoberta? 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O que já foi dito sobre o assunto? O texto deve ser elaborado sobre uma visão 

geral do problema com base em autores consultados. Neste momento as citações 

indiretas de referência são muito importantes e dão sustentação ao trabalho, por isso é 

indispensável registrar as fontes consultadas no texto. 

4. METODOLOGIA 

Definir, com base na revisão bibliográfica ou em trabalhos preliminares, a 

metodologia que deverá ser utilizada para realização das atividades. Apresentar material 

que deverá ser utilizado nas atividades de extensão e como serão tratadas as informação 

e procedimento estatísticos quando houver. 

5. CRONOGRAMA DE TRABALHO 

Estabelecer um cronograma de trabalho a ser desenvolvido, o qual deverá 

organizar a sequência das atividades necessárias para atingir o objetivo proposto, 

devendo ser elaborado durante o desenvolvimento do trabalho de extensão. ExempIo: 
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ATIVIDADE 

 2018    2019  

ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul 

Estudos bibliográficos              

Mapeamento da comunidade             

Visitação para...              

Coleta de dados             

Tabulação das informações             

Descrição dos resultados             

Discussão dos resultados             

Conclusão             

Elaboração do relatório de pesquisa             

Apresentação em evento científico             

Envio de Artigo para publicação             

Outros             

 

6. PREVISÃO DE RECURSOS MA TERIAS E FINANCEIROS 

Levantamento de custo com o projeto, deve-se prever a quantidade e os custos 

de material de consumo e de uso permanente (quando o material já houver na 

instituição, este deve ser incluído e observado sua existência. ExempIo: 

Fonte Período  Mat. de 

consumo 

Mat. 

Permanente 

Serviços de 

terceiros 

Despesas de 

locomoção 

Diárias TOTAL 

        

        

        

        

 

 

7. PARCERIAS: 

Descrever ser existem parceiros externos e como será a participação de cada um.  

 

8. REFERÊNCIAS: 
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Local e data. 

 

Professor Responsável pelo Projeto 

 

Coordenador do Curso 

 

Vice-Direção Acadêmica 


