Programa Institucional de Iniciação Científica
Centro Universitário Senac
Processo 2018
Processo Seletivo do Programa de Iniciação Científica
Processo de seleção dos alunos
Critérios de seleção
•

Divulgação das ementas dos
professores;

•

Inscrição em 01 (uma) proposta de
projeto de iniciação científica;

•

Seleção do aluno, realizada pelo
professor orientador. O orientador
poderá utilizar como instrumento de
avaliação: entrevistas, análise de
perfil e outros métodos adotados de
acordo com o escopo do projeto
proposto.

•

Análise quanto ao atendimento às
normas do Regulamento
Institucional de Bolsas e a
quantidade de bolsas disponíveis*

*Esta etapa do processo está relacionada à
atribuição de bolsas Senac.
•

Emissão de parecer do orientador
quanto ao desempenho do aluno no
período IC;

•

Participação em oficinas obrigatórias
e opcionais do Programa;

•

Após a elaboração do projeto em
conjunto com o orientador no
período de IC, o projeto será
encaminhado para análise dos
membros do Comitê Interno de
Iniciação Científica da Instituição e
avaliadores internos.

•

Os alunos serão selecionados segundo
critérios próprios de cada orientador.
Além de critérios específicos, de
acordo com o escopo de cada projeto
e o perfil do aluno, são utilizados
critérios básicos, tais como o
interesse e potencial do aluno no
projeto, disponibilidade de dedicação
em dias, locais e horários
demandados pelo projeto e
desempenho acadêmico do aluno.

•

Quantidade de bolsas institucionais
disponíveis*;

•

Atendimento às Normas do
Regulamento Institucional de Bolsas*.

*Critérios relacionados a atribuição de
bolsas. Em alguns casos o aluno poderá ser
indicado para participação no Programa sem
o recebimento de bolsa.
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Processo 2018
Processo Seletivo do Programa de Iniciação Científica
Critérios de avaliação
Processo de Distribuição de Bolsas
•

Parecer do orientador quanto ao
desempenho do aluno no período
IC;

•

Realização de análise de acordo com
o atendimento às normas do
Regulamento Institucional de Bolsas;

•

Participação do aluno nas oficinas
obrigatórias e opcionais;

•

Realização de análise de acordo com
o atendimento às normas do CNPq;

•

Avaliação do projeto quanto a:
redação, organização e
fundamentação teórica do projeto,
pertinência e importância do tema e
desenvolvimento, metodologia e,
viabilidade de execução do projeto;

•

Será considerada a média da soma
das notas dos avaliadores;

•

Será elaborado um ranking com as
notas dos projetos.

•

Bolsas Senac: triagem
administrativa de acordo com o
Regulamento Institucional de Bolsas
(desempenho acadêmico, semestre
letivo, outras modalidades de bolsa,
pendências financeiras).

•

Bolsas CNPq: distribuição de
acordo com as maiores notas de
cada área e com as Normas do
CNPq (modalidade (IC/DT),
desempenho acadêmico, titulação
dos orientadores e vínculo
empregatício).

•

Modalidade sem bolsa: alunos
aprovados por mérito, mas que
tenham declarado interesse pela
opção “sem bolsa” no momento da
inscrição ou que não atendam as
normas dos Regulamentos de Bolsas
(Senac e CNPq).

•

Critérios para desempate

✓

Inovação e/ou aplicabilidade do
projeto;
Desempenho escolar.

✓

Análise do ranking de notas dos projetos e
avaliação dos alunos.

