
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
CHAMADA INTERNA N° 25/2018 – PROPGPEC 

PROGRAMA DE APOIO AO FORTALECIMENTO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA MIRIM 
  
 

A PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA torna públicos, nos 
termos da presente Chamada, as normas e os procedimentos necessários para a concessão de apoio à 
Iniciação Científica Mirim, nos laboratórios de atividades científicas dos Campi l, no ano letivo de 2018.  

 
 
1. DOS OBJETIVOS  
1.1. Esta Chamada tem por objetivo fortalecer as atividades de Iniciação Científica Mirim já existentes e 

fomentar a criação de outras, por meio da concessão de apoio financeiro, na modalidade taxa de 
bancada, aos professores desses ambientes escolares.  

1.2. Despertar vocações científicas e tecnológicas e incentivar talentos potenciais para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do país.  

 
2. DO APOIO FINANCEIRO 
2.1. Esta Chamada disponibiliza 5 (cinco) taxas de bancada, com valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem 

pagas em duas quotas de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).  
2.2. O proponente receberá sua Taxa de Bancada por meio de depósito em conta corrente. 
2.3. O proponente deverá abrir conta corrente destinada exclusivamente ao recebimento dos recursos da 

Taxa de Bancada.  
2.4. O apoio financeiro deverá ser aplicado integralmente no projeto desenvolvido pelo proponente, 

observando-se os itens financiáveis descritos no Item 3. 
2.5. A aquisição de itens não financiáveis (observar o manual onde consta a lista desses itens) implicará na 

necessidade de devolução dos recursos utilizados nessa aquisição, via GRU, na prestação de contas final. 
2.6. O cancelamento da concessão do apoio financeiro será realizado por descumprimento sem justificativa 

das obrigações determinadas por esta Chamada ou quando ocorrer algum fato cuja gravidade justifique 
tal procedimento, sem prejuízo de outras providências cabíveis; ou, ainda, quando solicitado pelo 
proponente, que nesse caso, deverá apresentar justificativa para tal.  

 
3. DOS ITENS FINANCIÁVEIS 
3.1. A Taxa de Bancada recebida pelo proponente poderá ser utilizada em:  
a) serviços gráficos em geral;  
b) material de consumo e de insumos para pesquisa;  
c) serviços de terceiros, pessoa jurídica, estritamente vinculados às finalidades da pesquisa. 
 

4. DOS REQUISITOS 
4.1. São requisitos do proponente:  
a) ser docente do Colégio Pedro II, com regime de 40 horas ou 40 horas com dedicação exclusiva, com 

regência de turma no Campus I; 
b) possuir três anos de atuação no Colégio Pedro II;  
c) possuir Currículo Lattes (CNPq) atualizado nos últimos 12(doze) meses; 
d) não apresentar pendências junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. 
 
 
 



5. DAS RESPONSABILIDADES 
5.1. São responsabilidades do proponente:  
a) coordenar e planejar a pesquisa no âmbito do laboratório de atividades científicas; 
b) reunir regularmente a equipe do projeto de pesquisa; 
c) participar de reuniões convocadas pela Instituição, assim como em eventos para os quais forem 

convidados; 
d) apresentar, em até 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado da seleção, o comprovante de 

titularidade de conta corrente, em uma das seguintes modalidades: conta corrente (titular) de qualquer 
Banco; conta poupança da Caixa Econômica - Operação 013 ou Conta-Fácil da Caixa Econômica, 
Operação 023;  

e) eventuais problemas na conta corrente que impossibilitem o regular depósito das bolsas deverão ser 
solucionados no prazo de 30(trinta) dias, contados a partir do dia em que a Diretoria de Pesquisa enviar 
e-mail comunicando o não pagamento da parcela.  

f) utilizar os recursos da Taxa de Bancada, de acordo com o Item 3 desta Chamada, em atividades 
relacionadas ao projeto contemplado;  

g) manter sob sua guarda, de forma adequada, os documentos comprobatórios das despesas (notas fiscais 
e outros) executadas, para prestação de contas à PROPGPEC durante o período de vigência dessa 
Chamada;  

h) realizar as prestações de contas parcial e final conforme Anexos IV e V; 
i) devolver ao Colégio Pedro II, através de GRU, valores não utilizados, os quais devem compor a prestação 

de contas;  
j) apresentar  relatório  dos  resultados  todas as vezes em que for requisitado; 
k) enviar à Diretoria de Pesquisa as referências dos artigos publicados em periódicos ou apresentados em 

eventos científicos decorrentes da produção do projeto; 
l) comunicar à Diretoria de Pesquisa quaisquer dificuldades acerca do gerenciamento do projeto; 
m) prestar os esclarecimentos solicitados pelo Colégio Pedro II e órgãos de controle; 
n) participar de eventos para os quais for convidado. 
5.2. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura emite para todos os contemplados, uma 

carta de apresentação solicitando ao gerente do banco a abertura de conta sem tarifas, tendo em vista 
o objetivo da mesma, conforme Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil. 

5.3. O descumprimento das responsabilidades inviabilizará a participação do proponente nas próximas 
Chamadas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura.  

 
6. DA SUBMISSÃO DA PROPOSTA 
6.1. O proponente interessado em concorrer ao apoio financeiro ofertado pela presente Chamada deverá 

encaminhar à PROPGPEC os seguintes documentos, via Protocolo Geral, no período previsto no 
Cronograma, das 9h às 17h:  

a) formulário de solicitação de auxílio financeiro (Anexo I);  
b) Cópia da folha de rosto do Currículo Lattes (CNPq) com data de atualização inferior a 12(doze) meses. 
6.2. A falta de qualquer um dos documentos solicitados desclassificará a proposta. 
6.3. Não serão aceitas, em hipótese alguma, propostas apresentadas em formatos diferentes daqueles 

definidos no Anexo I.  
6.4. Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo mesmo proponente, respeitando-se o prazo limite 

para submissão, esta será considerada substituta da anterior.  
6.5. É de responsabilidade do proponente o acompanhamento do Cronograma desta Chamada, desde a 

inscrição até o resultado final, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos. 
 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
7.1. As solicitações de Taxas de Bancada serão avaliadas por uma Banca designada especialmente para este 

fim.  
7.2. Cada projeto apresentado deverá contemplar:  
a) justificativa para a realização do projeto;  
b) objetivos;  
c) metodologia;  
d) características de Interdisciplinaridade;  



e) resultados esperados. 
7.3. Os projetos serão avaliados com pontuação de 0 a 10, de acordo com os seguintes critérios:  
a) clareza na metodologia;  
b) características de interdisciplinaridade;  
c) articulações entre ensino e pesquisa.  
7.4. A pontuação final da proposta será calculada a partir do somatório dos pontos obtidos no item 7.3. 
7.5. Os projetos serão classificados em ordem decrescente de pontuação.  
7.6. Em caso de empate, prevalecerá o projeto vinculado ao Campus com o maior número de alunos. 

 

8. DOS RESULTADOS  
8.1. Os resultados serão divulgados na página eletrônica do Colégio Pedro II, conforme o Cronograma desta 

Chamada.  
 

9. DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
9.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o proponente poderá interpor recurso, conforme formulário 

constante no Anexo II, de acordo com o Cronograma desta chamada.  
9.2. Durante o período do recurso, o proponente terá acesso ao processo administrativo referente ao 

projeto submetido a esta Chamada. 
9.3. O formulário de recurso deverá ser entregue diretamente ao Protocolo Geral, das 9h às 17h, no período 

definido no Cronograma desta Chamada. 
 
10. DO CRONOGRAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
11.1. O proponente deverá fazer a prestação de contas em dois momentos: 
a) prestação de contas parcial - 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento da primeira parcela; 
b) prestação de contas final - 30 (trinta) dias após o recebimento da segunda parcela. 
11.2. Os documentos necessários à composição da prestação de contas estão especificados nos Anexos IV, V e 

VI dessa Chamada Interna. 
 
12. DO RELATÓRIO FINAL  
12.1. No Relatório Final deverão constar com detalhamento todas as atividades desenvolvidas no projeto e o 

trabalho a ser apresentado na V Jornada de Iniciação Científica do Colégio Pedro II, que deverá ser 
encaminhado à Diretoria de Pesquisa conforme modelo disponível no Anexo V, em data a ser divulgada 
posteriormente. 

12.2. O não envio do relatório final constituirá situação de inadimplência e impedirá a participação do 
proponente em outros programas de Iniciação Científica Mirim do Colégio Pedro II.  

 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
13.1. A submissão de propostas implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas nesta Chamada, das 

quais o proponente não poderá alegar desconhecimento. 
13.2. A qualquer tempo, esta Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, por motivo de 

interesse público, sem que isso implique direito a indenização de qualquer natureza. 
13.3. As informações fornecidas nos Anexos e o seu correto preenchimento são de responsabilidade do 

proponente.  
13.4. A não utilização dos recursos implicará na impossibilidade de participação nas Chamadas Internas da 

Atividade Período 

Lançamento da Chamada  06/06/2018 

Submissão de propostas  06/06/2018 a 06/07/2018 

Divulgação do Resultado 11/07/2018 

Interposição de recursos  12 e 13/07/2018  

Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final  16/07/2018 

Período de desenvolvimento das atividades agosto/2018 a fevereiro/2019 

Entrega de relatório final 01/03/2019 



PROPGPEC, pelo período de dois anos. 
13.5. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos da presente Chamada até o segundo dia útil anterior ao 

prazo final estabelecido para recebimento das inscrições. 
13.6. Não terão efeito de recurso as impugnações feitas por aqueles que em tendo aceitado sem objeção, 

venham apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 
13.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor, ouvida a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura. 
13.8. Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Pesquisa presencialmente ou pelo telefone 

3891-0041 ou pelo e-mail pesquisa@cp2.g12.br. 
 

 
Rio de Janeiro, 06 de junho de 2018. 

 
MARCIA MARTINS DE OLIVEIRA 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

mailto:pesquisa@cp2.g12.br

