
  

 

 
PROGRAMA DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DE DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO E DE EXTENSÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

CATÓLICA DO TOCANTINS 
 

 

 

EDITAL Nº 02/2022  

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA – 2ª ETAPA 

 

A Pró-reitoria Acadêmica do Centro Universitário Católica do Tocantins – UniCatólica, por 

meio da Coordenação de Pesquisa de Extensão – CPEx, no uso de suas atribuições, torna 

pública a abertura das inscrições para seleção dos discentes ao Programa de Iniciação 

Científica e Tecnológica, em conformidade com o Edital 02/2022, que serão apoiados por 

meio da concessão de quotas de bolsas (PIBIC/UNICATÓLICA), para o exercício 2022/2-

2023/1. 

 
 

Art. 1º. Os(as) discentes interessadas devem atentar aos projetos de pesquisa abaixo 

selecionados e ao quantitativo de bolsas disponibilizadas para cada projeto, a saber 1 (uma) 

bolsa: 

 

 

Título do Projeto Escola 

Estudo retrospectivo e prospectivo dos parâmetros ofálmicos em 

cães de raça Shih Tzu hígidos e com ceratoconjuntivite seca 

Ciências Agrárias  e 

Ambientais 

Desempenho de juvenis de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

suplementadas com Lemna sp. peletilizadas 

Ciências Agrárias 

e Ambientais 

Avaliação de atividade larvicida de Caryocar brasiliense frente ao 

Aedes aegypti 

Ciências Agrárias 

e Ambientais 

Estudo sobre o sistema prisional de Palmas referente a aplicação do 

princípio Yogyakarta aos reeducandos em relação à orientação 

sexual e identidade de gênero 

Ciências Sociais 

Aplicadas 



  

Produção de peças cerâmicas ao reutilizar os resíduos de vidro e de 

peças de cerâmicas vermelha: um estudo usando o planejamento de 

experimentos DCCR 

Politécnica 

A participação comunitária na gestão do espaço público: 

experiências de Urbanismo Tático em Palmas-TO 
Politécnica 

 

 

Art.2º - Do cronograma: 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento chamada pública 08/08/2022 

Inscrição de candidatos(as) 08/08/2022 à 19/08/2022 

Avaliação de candidatos(as) 22/08/2022 à 23/08/2022 

Divulgação resultado preliminar 24/08/2022 

Período de recursos contra resultado preliminar 24/08/2022 à 26/08/2022 

Análise dos recursos 29/08/2022 

Divulgação do resultado final 30/09/2022 

 

Art.3º - Das inscrições 

✓ Período: 08/08/2022 à 19/08/2022 
✓ Horário: da públicação do edital até às 23:59 horas do dia 19/08/2022. 

✓ Local: E-mail para o coordenador da CPEx: fabio.correia@catolica- to.edu.br 

✓ Documentos obrigatórios: 

• Enviar um e-mail intitulado Seleção de bolsista PIBIC 2022; 

• No e-mail deverão ser inseridas as seguintes informações: nome completo; número de 

matrícula; título do projeto que deseja candidatar à vaga; curso; semestre/ano; 

telefone; email; e disponibilidade de horários. 

• Ao e-mail deverão ser anexados os seguintes documentos: histórico escolar; média 

das notas do curso; e carta de apresentação/intenção do candidato. 

 

Art.4º - Do processo seletivo 

A seleção será realizada conforme segue: 

✓ Análise de Histórico Escolar. Pontuação máxima 3,0. 

✓ Entrevista individual online (via Microsoft Teams), a ser agendada por e-mail e realizada 

dia 22/08/2022, na qual será avaliado se as competências e habilidades dos mesmos são 

compatíveis para execução das atividades propostas. Pontuação máxima 7,0. 

✓ Serão aprovados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem nota final igual ou superior a 
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7,0, respeitando o limite máximo de 10,0. Os(as) demais candidatos(as) serão 

considerados(as) reprovados(as). 

✓ Candidatos(as) aprovados(as) serão classificados(as) na ordem decrescente das notas 

finais obtidas. 

✓ A seleção será válida para o período de 01/09/2022 a 31/08/2023. 

 
Art.5º - Das bolsas e das vagas 

 
§1. A bolsa PIBIC-UniCatólica, a qual se refere a um desconto em mensalidade pelo 

período de vigência do projeto cujo valor é de R$ 300,00 mensais, terá duração de até 12 

(doze) meses, com vigência a partir do dia 01/09/2022. 

§2. Os(as) bolsistas atuarão nos projetos desenvolvendo atividades típicas da pesquisa 

científica, tais como leitura e síntese de materiais bibliográficos, coletas e análises de dados, 

escrita de materiais de comunicação científica e auxílio nas atividades administrativas do 

projeto, auxiliados pelos(as) professores(as) orientadores(as). 

 

 
Art.6º - Do bolsista/estudante 

São requisitos exigidos do(a) estudante para o recebimento da bolsa: 

 

a. Estar regularmente matriculado em curso de graduação do UniCatólica; 

b. Ter sido aprovado(a) em seleção pública realizada conjuntamente pela 

CPEx, Comitê Técnico Científico-UniCatólica e pelo coordenador(a) do 

projeto mediante edital. 

c. Possuir currículo Lattes na base do CNPq. 

 
Art.7º - São obrigações do(a) bolsista: 

1. Cumprir integralmente as atividades constantes do plano de trabalho 

aprovado, relativas ao projeto de pesquisa. 

2. Ter disponibilidade para cumprir as atividades constantes no plano de 

atividades da bolsa, em jornada de, no mínimo, 04 horas semanais e, no 

máximo, 08 horas semanais de atividades. 

3. Elaborar e encaminhar ao(a) docente orientador(a) os relatórios parcial e 

final em tempo hábil, de acordo com o cronograma deste edital. 

4. O não atendimento aos itens acima mencionados implicará no 

cancelamento da bolsa. 

 

Art.8º - Da divulgação dos resultados e classificação 

1. Os resultados serão divulgados via e-mail dos inscritos e na página de 

editais do UniCatólica. 

2. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) serão classificados(as) na ordem 

decrescente das notas finais obtidas. Em caso de empate, serão 

considerados os seguintes critérios: 

3. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) por meio da divulgação do 



  

Resultado Final deverão realizar assinatura de Termo de Compromisso até 

02 (dois) dias úteis da data de divulgação do resultado final, diretamente 

com o(a) Coordenador(a) do Projeto. 

 
Art.9º - Das disposições finais 

1. A CPEx poderá solicitar o cancelamento ou suspensão da bolsa a 

qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento das normas 

estabelecidas. 

2. Os casos omissos a este edital serão resolvidos pela Coordenação de 

Pesquisa e Extensão (CPEx) conjuntamente com o(a) Coordenador(a) do 

Projeto. 

3. A CPEx poderá solicitar o cancelamento ou suspensão da bolsa a 

qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento das normas 

estabelecidas. 

 

 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 

 
Palmas/TO, 02 de agosto de 2022. 

 

 

 
 

_  

Mariana Lacerda Barboza Melo 

Pró-reitora Acadêmica 



  

 
 
Bolsista:    

Matrícula:    

Curso:    

CPF:     

E-mail:    

Orientador do Projeto:     

Título do Projeto:     

 

 

Termo de Compromisso - Bolsista PIBIC/UniCatólica 
 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

Pelo presente termo de compromisso, o Centro Universitário Católica do Tocantins 

(UniCatólica), por meio da Coordenação de Pesquisa de Extensão (CPEx), concede ao(a) 

discente acima referido(a) uma bolsa no Programa Institucional de Iniciação Científica 

PIBIC-UniCatólica. O termo de compromisso não caracteriza relação de emprego, podendo, 

a todo momento, ser denunciado unilateralmente por ambas as partes, no caso de 

descumprimento pelos compromissados de qualquer das obrigações por eles assumidas. 

Declaro que estou de acordo com as exigências em apresentar o relatório técnico, de acordo 

com o prazo especificado, ao orientador do projeto, bem como apresentar os resultados em 

Eventos e, prioritariamente, na Jornada de Iniciação Científica do UniCatólica. Declaro, 

por fim, estar ciente dos termos do edital referente à minha participação no Programa. 

 

Palmas/TO, de de . 
 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do Bolsista 


