ADENDO DO EDITAL Nº 02 DE 08 DE MARÇO DE 2021
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAMA

Onde se lê:
8. DAS INSCRIÇÕES E CRONOGRAMA
8.1. As inscrições das propostas estarão abertas a partir do dia 08 de março de 2021 e serão
encerradas no dia 29 de março de 2021, impreterivelmente até às 00h00m, sem prorrogações,
no apoio acadêmico, mediante entrega de um envelope lacrado contendo:
a) Formulário de Inscrição impresso, preenchido pelo professor orientador e discente do
projeto. Todos os dados de todos os participantes (professor orientador e discentes)
deverão ser inseridos neste formulário, incluindo o projeto e planos de trabalho.
b) Currículo Lattes atualizado, impresso (com endereço eletrônico no rodapé), de todos os
envolvidos no projeto.
c) Proposta do Projeto de Pesquisa.
8.2. Na capa do envelope deverá ser colada a Identificação do Projeto (ANEXO 2) devidamente
preenchida.
8.3. Em anexo ao envelope, lacrado, deverá ser apresentado no momento da inscrição o Termo
de Ciência e Concordância (ANEXO 3), preenchido e assinado pelo professor orientador do
projeto.
8.4. A inscrição do candidato implica em compromisso tácito com as condições estabelecidas
neste Edital e no Regulamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC/FAMA).
8.6. O candidato será excluído do processo de seleção caso a relação dos documentos esteja
incompleta ou não atenda qualquer dos itens exigidos neste Edital e/ou se as informações
que constam nos documentos não forem verdadeiras.
8.7. Segue cronograma das atividades:

Quadro 01. Cronograma das atividades do Programa de Iniciação Científica da FAMA

ETAPAS
Inscrições:
a) Formulário de Inscrição;
b) Currículo Lattes de todos os envolvidos no projeto;
c) Projeto de Pesquisa Simplificado.

PERÍODO

Coordenador do Projeto

08 à 29/03/2021

Coordenação Geral do
Programa e consultores
internos.
Coordenação Geral do
Programa
Coordenação Geral do
Programa
Professor Orientador do
projeto e orientado(s)
Professor Orientador do
Projeto e orientado(s)

Análise e avaliação dos Projetos e aprovação dos
projetos de pesquisa
Divulgação no site do Resultado Final
Reunião com bolsistas, voluntários e orientadores para
assinatura do Termo de Compromisso
Realização da Pesquisa
Relatório Parcial
Relatório Final
a) Artigo de acordo com as normas do periódico
escolhido;
b) Resumo Expandido para os Anais do Programa;
c) Questionário final de avaliação do Programa.
Apresentação do(s) Trabalho(s) de Iniciação Científica
no Seminário de Pesquisa da Faculdade Metropolitana
de Anápolis.
Entrega do comprovante de submissão do manuscrito
(artigo científico) a um periódico científico para a
Coordenação Geral do Programa

RESPONSÁVEL

30/03/2021 à
03/04/2021
05/04/2021
19/04/2021
Abril de 2021 à
Fevereiro de 2022
15/10/2021

Professor Orientador do
Projeto

20/01/2022

Coordenação Geral do
Programa, coordenadores de
curso e seus orientados

De acordo a
Calendário do ano
letivo.

Professores orientadores,
voluntários e bolsistas

Março/2022

Fonte: Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA (2021).

Leia-se:
8. DAS INSCRIÇÕES E CRONOGRAMA
8.1. As inscrições das propostas estarão abertas a partir do dia 08 de março de 2021 e serão
encerradas no dia 04 de Abril de 2021, impreterivelmente até às 00h00 mediante envio de email para pibic@faculdadefama.edu.br, contendo:
a) Formulário de Inscrição, preenchido pelo professor orientador e discente do projeto.
Todos os dados de todos os participantes (professor orientador e discentes) deverão ser
inseridos neste formulário, incluindo o projeto e planos de trabalho.
b) Link do Currículo Lattes atualizado de todos os envolvidos no projeto.
c) Proposta do Projeto de Pesquisa.

8.2. Em anexo ao e-mail, deverá ser encaminhado o Termo de Ciência e Concordância (ANEXO
3), preenchido e assinado pelo professor orientador do projeto.
8.3. A inscrição do candidato implica em compromisso tácito com as condições estabelecidas
neste Edital e no Regulamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC/FAMA).
8.4. O candidato será excluído do processo de seleção caso os documentos não seja recebido no
e-mail pibic@faculdadefama.edu.br, estejam incompletos ou não atenda qualquer dos itens
exigidos neste Edital e/ou se as informações que constam nos documentos não forem
verdadeiras.
8.7. Segue cronograma das atividades:

Quadro 01. Cronograma das atividades do Programa de Iniciação Científica da FAMA

ETAPAS
Inscrições por e-mail pibic@faculdadefama.edu.br:
a) Formulário de Inscrição;
b) Currículo Lattes de todos os envolvidos no projeto;
c) Projeto de Pesquisa Simplificado.

PERÍODO

Coordenador do Projeto

08/03 à 04/04/2021

Coordenação Geral do
Programa e consultores
internos.
Coordenação Geral do
Programa
Coordenação Geral do
Programa
Professor Orientador do
projeto e orientado(s)
Professor Orientador do
Projeto e orientado(s)

Análise e avaliação dos Projetos e aprovação dos
projetos de pesquisa
Divulgação no site do Resultado Final
Reunião com bolsistas, voluntários e orientadores para
assinatura do Termo de Compromisso
Realização da Pesquisa
Relatório Parcial
Relatório Final
a) Artigo de acordo com as normas do periódico
escolhido;
b) Resumo Expandido para os Anais do Programa;
c) Questionário final de avaliação do Programa.
Apresentação do(s) Trabalho(s) de Iniciação Científica
no Seminário de Pesquisa da Faculdade Metropolitana
de Anápolis.
Entrega do comprovante de submissão do manuscrito
(artigo científico) a um periódico científico para a
Coordenação Geral do Programa

RESPONSÁVEL

05/04/2021 à
11/04/2021
12/04/2021
23/04/2021
Abril de 2021 à
Fevereiro de 2022
15/10/2021

Professor Orientador do
Projeto

20/01/2022

Coordenação Geral do
Programa, coordenadores de
curso e seus orientados

De acordo a
Calendário do ano
letivo.

Professores orientadores,
voluntários e bolsistas

Março/2022

Fonte: Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA (2021).
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