
                RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 14 de 17 de maio de 2019  

Estabelece as normas de funcionamento do      
Programa de Iniciação Científica Transdisciplinar     
Voluntária do Programa Interdepartamental de     
Pós-graduação Interdisciplinar em Artes,    
Urbanidades e Sustentabilidade (PICTVo/PIPAUS).  

O Colegiado do Programa Interdepartamental de Pós-graduação Interdisciplinar em         
Artes, Urbanidades e Sustentabilidade da Universidade Federal de São João del-Rei           
(PIPAUS/UFSJ), no uso de suas atribuições, resolve estabelecer o seguinte          
Regulamento para a realização de Iniciações Científicas Transdisciplinares Voluntárias         
(PICTVo) no âmbito do Programa  

Art. 1°- O Programa de Iniciação Científica Transdisciplinar Voluntária visa:  

a) possibilitar uma interação maior entre a graduação e a pós-graduação; b) 
fomentar a demanda de futuros alunos de graduação para Programa; c) 
despertar o interesse do aluno de graduação da Universidade Federal de São 
João del-Rei (UFSJ), para a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa 
inter e transdisciplinar, bem como estimular o pensamento científico e a 
criatividade idem, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com 
os problemas de pesquisa; d) reduzir o tempo médio de permanência dos 
alunos no programa de pós-graduação; e) contribuir para a formação de 
recursos humanos para a pesquisa; f) contribuir para a formação científica de 
recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional; g) 
estimular pesquisadores do Programa a envolverem estudantes de graduação 
em suas atividades científica, tecnológica e profissional realizadas no Programa; 
h) proporcionar ao aluno de graduação, orientado por pesquisador do Programa, 
a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa;  

Art. 2o - Poderá atuar como orientador, professores permanentes, colaboradores e 
visitantes do Programa desde que cumpram com os seguintes requisitos:  

1. Ser docente do quadro efetivo da Universidade Federal de São João del-Rei; a. 



Não é permitida a submissão de projeto por professor cedido ou em colaboração 
técnica em outra instituição durante a vigência do projeto de iniciação científica; b.  
não estar afastado integralmente durante a vigência do projeto; 2. ministrar pelo 
menos uma disciplina por ano no Programa; 3. participar em pelo menos 70% 
das reuniões gerais do corpo docente;  

4. integrar um dos grupos de pesquisa vinculados ao Programa e estar 
colaborando com pelo menos dois (02) professores do Programa; 5. estar 
adimplente com o PICTVo/PIPAUS e com a PROPE; 6. indicar, dentro do prazo 
estabelecido pelo Programa, o aluno de graduação da UFSJ que desenvolverá o 
plano de trabalho de cada projeto aprovado neste Edital; 7. o aluno indicado não 
precisa pertencer ao curso de graduação no qual o professor atua na instituição; 8. 
o professor deve, necessariamente, orientar pelo menos um aluno de graduação 
diferente daquela no qual ele atua, a cada dois. Caso isso não ocorra, ele ficará 
impedido de apresentar projetos para o PICTVo/PIPAUS por 3 anos ininterruptos; 
9. orientar e acompanhar o aluno de graduação nas distintas fases do trabalho 
científico, incluindo a elaboração do relatório final e de material para apresentação 
dos resultados nos veículos de divulgação institucionais, em congressos e 
seminários, entre outros; 10.garantir a entrega de relatório de pesquisa elaborado 
pelo orientando, contendo resultados finais com redação científica que permita 
verificar o seu desempenho no domínio dos instrumentais teóricos e metodológicos 
exigidos pelo projeto; 11.encaminhar ao Colegiado do PIPAUS, para avaliação, 
casos que envolvam substituição de orientando; 12.comunicar à coordenação do 
PIPAUS, imediatamente, a ocorrência de quaisquer dificuldades referentes ao 
cumprimento dos compromissos assumidos; 13.o descumprimento de quaisquer 
dos compromissos constantes deste Edital  

caracteriza inadimplência do orientador.  

Art. 3o - Requisitos e compromissos do 
aluno;  

1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial na UFSJ e 
já ter cursado, no mínimo, dois períodos completos; 2. estar adimplente com a 
chefia do departamento e com o colegiado do curso a que pertence, e com a 
PROPE caso se aplique; 3. dedicar-se às atividades previstas no plano de 
trabalho aprovado durante a sua vigência; 4. estar cadastrado na Plataforma 
Lattes do CNPq; 5. elaborar relatório de pesquisa contendo resultados finais (ou 
parciais, em casos de substituição de orientando) com redação científica que 



permita verificar o seu desempenho no domínio dos instrumentais teórico e 
metodológico exigidos pelo  
projeto; 6. apresentar, a critério do orientador, em seminário anual, promovido pela 
PROPE ou pelo PIPAUS, os resultados da pesquisa; 7. comunicar ao orientador, 
imediatamente, quaisquer dificuldades referentes ao cumprimento dos 
compromissos assumidos; 8. não estar com a matrícula trancada nem em 
mobilidade acadêmica (inclusive  

intercâmbio) durante a vigência do projeto de iniciação científica;  

9. o descumprimento de quaisquer dos compromissos constantes deste 
Edital caracteriza inadimplência do orientando; 10.participar do(s) Grupo(s) 
de pesquisa do orientador.  

Art. 4o - Anualmente, a coordenação do programa publicará edital comunicando a            
abertura de inscrições para orientadores e projetos de Iniciação Científica          
Transdisciplinar Voluntária no âmbito do Programa Interdepartamental de        
Pós-graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade contendo os         
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO.  

Parágrafo único: Cada Professor do Programa poderá orientar anualmente até          
dois (02) projetos de Iniciação Científica Transdisciplinar Voluntária, sendo que          
um deles deverá necessariamente ser de curso diferente daquele no qual o            
professor atua.  

Art. 5o O acompanhamento das atividades de pesquisa propostas no plano de trabalho             
será feito por meio de relatório final encaminhado ao orientador e avaliado por no              
mínimo um professor do PIPAUS que participe como orientador do Programa de            
Iniciação Científica Transdisciplinar Voluntária do Programa Interdepartamental       
(PICTVo)  

Disposição 
transitória:  

Com relação aos ítens 2. ministrar pelo menos uma disciplina por ano no             
Programa e 3. participar em pelo menos 70% das reuniões gerais do corpo             
docente constantes do Artigo Terceiro, para o primeiro edital a ser publicado, o             
ítem 2 não será exigido tendo em vista o credenciamento recente de novos             
professores e, com relação ao item 3, será dada prioridade aos professores que             



tiveram o maior número de presenças nas reuniões gerais durante vinte e quatro             
(24) meses a contar da data de publicação pela coordenação do edital de             
seleção de orientadores e projetos.  

Esta Resolução entra em vigor a partir dessa 
data.  

São João del-Rei, 17 de maio de 
2019.  

________________________
_ Prof. Dr. Adilson Siqueira 

Presidente do Colegiado  

ANEXO 
II  

Programa de Iniciação Científica 
Transdisciplinar Voluntária 

(PICTVo/PIPAUS)  

MODELO DE FORMULÁRIO 
PARA SUBMISSÃO DE 

PROJETOS  

Proponente (orientador): Título do projeto: PROBLEMA DE PESQUISA 

(objeto da discussão da pesquisa; área/tema que se pretende investigar) 
Máximo 1000 caracteres (com espaços)  

OBJETIVOS (geral e específicos) (o que se pretende alcançar com a execução 
do projeto, considerando sua compatibilidade com a formação de recursos 
humanos em nível de iniciação científica) Máximo 1000 caracteres (com espaços)  



JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA (contribuição do projeto 
para a área de conhecimento e possíveis impactos) Máximo 2000 
caracteres (com espaços)  

ESTRATÉGIA EXPERIMENTAL (métodos/procedimentos utilizados para 
obtenção da resposta ao problema  

formulado) Máximo 2000 caracteres 
(com  

espaços
)  

PLANO DE TRABALHO DO ALUNO E CRONOGRAMA 
(exposição  

clara e objetiva das atividades a serem desenvolvidas que 
demonstre sua exequibilidade por um único aluno) Máximo  

2000 caracteres (com espaços)  

REFERÊNCIAS (listar as cinco principais nas 
quais se baseia o projeto) Seguir padrão da ABNT  


