
 

 

 

 

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC-DF 

 

EDITAL DE CHAMADA XX/201X 

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - DISCENTE 

CURSOS DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS, GESTÃO PÚBLICA, MARKETING E ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 

A Faculdade de Tecnologia Senac-DF, por meio  da Direção Geral e Direção 
Acadêmica, representadas pelas Coordenações dos Cursos de  Graduação, torna 
público o presente Edital Institucional para seleção de bolsistas de iniciação científica 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Faculdade de 
Tecnologia Senac-DF com início previsto para mês_____ de 201X, de acordo com as 
seguintes normas: 

 

1. DO OBJETO 

Seleção de bolsistas de iniciação científica do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica da Faculdade de Tecnologia Senac-DF, para os cursos de Gestão 
da Tecnologia da Informação, gestão de Recursos Humanos, Marketing, Gestão 
Pública e Análise e Desenvolvimento de Sistemas com início previsto para mês de 
201X, de acordo com as condições e normas do presente edital. 

2. REQUISITOS MÍNIMOS 

2.1. O aluno deve: 

a) estar regularmente matriculado em curso de graduação da Faculdade de 
Tecnologia Senac-DF; 

b) possuir perfil acadêmico compatível com as atividades previstas; 
 
c) estar adimplente junto à Faculdade de Tecnologia Senac-DF; 
 
d) ter disponibilidade de tempo de 8 horas semanais para cumpri-las aos sábados ou 
durante a semana. 

 

3. COMPROMISSOS E ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

3.1 O bolsista deve: 

a) participar de todas as reuniões nos locais previamente determinados; 

 

 



 

 

 

 

 

b) desenvolver 1 (uma) pesquisa e participar de grupo de estudos sobre a linha de 
pesquisa do orientador (Anexo A); 

c) divulgar os resultados da pesquisa; 

d) submeter os resultados finais da pesquisa organizados para publicação; 

e) referenciar em todas as publicações e divulgações da pesquisa o apoio do 
Programa de Iniciação Científica da Faculdade de Tecnologia Senac-DF; 

f) entregar o formulário de registro de atividades mensal, até o 20º (vigésimo) dia de 
cada mês, contendo a descrição sucinta das atividades realizadas, assinadas pelo 
bolsista e pelo orientador; 

g) entregar o relatório final ao término da vigência da bolsa. 

4. SOBRE A DURAÇÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

4.1 A duração da bolsa será de 4 (quatro) meses, podendo ser renovada por mais 5 
(cinco) meses; 

4.2 A renovação da concessão está condicionada à pontualidade da entrega e à 
qualidade dos relatórios de pesquisa, bem como da continuidade do vínculo 
institucional do aluno, da aprovação nas disciplinas cursadas e da adimplência junto a 
Faculdade de Tecnologia Senac-DF. 

 

5. VÍNCULO E REMUNERAÇÃO 

5.1 O aluno selecionado receberá Bolsa de Iniciação Científica de 50% (cinquenta) do 
valor da mensalidade em forma de desconto, e não será cumulativa com nenhum 
outro desconto;  

5.2 O aluno bolsista selecionados assinarão Termo de Compromisso de Bolsa de 
Iniciação Científica com a Faculdade de Tecnologia Senac-DF, comprometendo-se a 
cumprir todas as atribuições dos bolsistas de Iniciação Científica, contidas neste 
Edital; 

5.3 Caso o aluno já tenha algum benefício de bolsa ou desconto, o valor da bolsa de 
pesquisa não será cumulativo com nenhum outro desconto de pontualidade; 

5.4 Sob hipótese nenhuma haverá devolução de qualquer quantia, por parte da 
Faculdade, caso a mensalidade do aluno seja menor que o valor da bolsa de 
pesquisa; 

5.5 Ao aluno não contemplado com bolsa de Iniciação Científica, mas classificado, 
poderá optar pelo desenvolvimento da pesquisa na condição de pesquisador 
voluntário. 
 

 



 

 

 

 

 

6. CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS 

6.1 A Bolsa de Iniciação Científica poderá ser cancelada a qualquer momento, a 
critério do professor responsável e/ou da coordenação, caso o bolsista venha se portar 
de maneira não adequada, descumpra as atribuições do bolsista de Iniciação 
Científica ou fique inadimplente junto à Faculdade Senac-DF; 
 
6.2 Em caso de cancelamento de Bolsa de Iniciação Científica, o próximo candidato 
classificado será convocado;  
 
6.3 Em caso de substituição de bolsista, o período de duração da bolsa de Iniciação 
Científica não será alterado, a não ser nos casos previstos neste edital; 

6.4 O professor/orientador estipulará os critérios de avaliação e participação do aluno. 
Caso seu desempenho não alcance os objetivos propostos, deverá solicitar à 
coordenação do curso a sua substituição. 

7. VAGAS 

7.1. Será ofertada uma (1) vaga para cada curso. 

 

8. INSCRIÇÕES 

8.1. As inscrições deverão ser realizadas na Central de Relacionamento com o Aluno 
com o preenchimento integral e entrega da Ficha de Inscrição (anexo 1) e entrega do 
Histórico Escolar para alunos matriculados a partir do segundo semestre.  

8.2. Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas 
neste Edital.  

 

9. PROCESSO SELETIVO 

9.1 As solicitações serão julgadas e classificadas por uma Comissão Institucional 
composta pelas Coordenações dos Cursos de Graduação mediante as seguintes 
etapas, eliminatórias e classificatórias: 
 

1ª  etapa: Análise da exposição de motivos – Peso 1, onde serão selecionados até 
3 (três) candidatos por curso. 
 
2ª etapa: Entrevista com os coordenadores de curso – Peso 1. 
 

9.2.  Os resultados da 1ª etapa e da 2ª etapa serão divulgados nos murais da 
Faculdade de Tecnologia Senac-DF; 
 
9.3.  Não caberá recurso sobre a seleção.  

 



 

 

 

 

 

 

10. CRONOGRAMA 

ETAPA DATA 

Inscrição XX a  XX de ----------- de 201X 

Divulgação resultado 1ª etapa XX de ------------------- de 201X 

Entrevistas XX a XX ---------------- de 201X 

Divulgação resultado 2ª etapa XX de -------------------- de 201X 

Homologação da bolsa      XX de -------------------- de 201X 

Início das atividades de Iniciação Científica 01 de -------------------- de 201X 

 

11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

11.1. Os candidatos serão avaliados conforme os seguintes critérios: disponibilidade 
de tempo e adequação do perfil acadêmico à atividade.  

Brasília,____  de __________ de 201__. 

 

Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAC-DF 


