
 
EDITAL Nº 01/2015 

PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC -  2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
“BRILHA A TUA ESTRELA FAZENDO CIÊNCIA” -  

Investigação – Conhecimento – Transformação 

 
O Colégio Maria Imaculada, torna público que estão abertas as inscrições para o Projeto de Iniciação 

Científica 2015.  
 

1. DA JUSTIFICATIVA  

O Projeto de Iniciação Científica é um espaço–tempo de inserção do estudante da Segunda Série do 

Ensino Médio em atividades de pesquisa científica, cujo objetivo é desenvolver uma pesquisa multidisciplinar 

num processo de iniciação científico-tecnológica desenvolvida por alunos e professores da Educação Básica, 

promovendo o intercâmbio de informações em ciência e tecnologia junto à comunidade acadêmica e ao 

público em geral. 

 

2. DOS OBJETIVOS  
O Projeto de Iniciação Científica visa os seguintes objetivos: 

 Vivenciar o método científico; 

 Ampliar os saberes dos alunos em diferentes áreas do conhecimento; 

 Antecipar o contato do estudante com o ambiente acadêmico, possibilitando-lhe uma aprendizagem de 

metodologia de pesquisa, de trabalho em equipe e de divulgação de resultados científicos; 

 Contribuir na definição da escolha profissional do estudante; 

 Favorecer o aprimoramento dos alunos quanto a conteúdos atitudinais: responsabilidade, comprometimento, 

disponibilidade, respeito, etc. 

 
3. DA CLIENTELA: 

Todos os estudantes da 2ª Série do Ensino Médio. Atribuições: 

3.1. Organizar seu grupo de pesquisa. 

3.2. Preencher a ficha de inscrição em todos os campos que lhe forem destinados, de acordo com 

normas deste edital, entregando-a a Coordenação do projeto no prazo estipulado.  

3.3. Frequentar assiduamente as reuniões com o professor orientador. 

3.4. Assinar a ata de presença nas reuniões com o orientador. 

3.5. Cumprir prazos de entrega dos encaminhamentos conforme este edital. 

3.6. Participar da apresentação do trabalho para a banca de orientadores no Colégio, em formato Ppt, 

conforme cronograma e normas constantes deste edital. 

3.7. Entregar o trabalho escrito, no prazo e de acordo com as normas da ABNT. 

3.8. Apresentar o banner do projeto de acordo com normas divulgadas.  

3.9. Participar do salão Jovem UFRGS, observando regras e prazos constantes neste edital e demais 

salões de iniciação científica que a comissão organizadora julgar adequados. 

 

4. DA DURAÇÃO 

De março a outubro de 2015 (de acordo com o cronograma abaixo). 

 

5. DOS COMPONENTES CURRICULARES 

Disciplinas da grade curricular da 2ª Série do Ensino Médio. 

 

6. DOS ORIENTADORES 

Professores da 2ª Série do Ensino Médio. Atribuições: 

6.1. Acompanhar o processo de pesquisa de seus orientandos. 

6.2. Motivar e envolver os alunos nas diferentes etapas de encaminhamento da pesquisa. 

6.3. Colaborar com os alunos trazendo subsídios teóricos e sugestões de fontes de pesquisa de acordo 

com o tema investigado. 

6.4. Agendar datas e reunir orientandos para encaminhar a pesquisa. 

6.5. Participar das reuniões dos orientadores junto à coordenação do projeto. 



6.6. Registrar em ata os encaminhamentos e presença dos orientandos comunicando à coordenação 

ausências e demais dificuldades que possam evidenciar. 

6.7. Entregar as notas de seus orientandos à coordenação do projeto na data estipulada em cada 

trimestre.  

6.8. Fazer cumprir os prazos estipulados conforme o cronograma divulgado neste edital.  

 

7. DA COORDENAÇÃO 

Professora Darlene Mantovani. Atribuições: 

7.1. Divulgar o projeto e o edital aos alunos e professores. 

7.2. Receber as fichas de inscrição. 

7.3. Acompanhar o processo de pesquisa.  

7.4. Coordenar as reuniões dos professores orientadores. 

7.5. Fazer cumprir os prazos constantes neste edital. 

7.6. Acompanhar o processo de abertura de inscrições no Salão Jovem UFRGS, informando prazos e 

processos e demais salões de iniciação científica que venham a ser escolhidos. 

 

8. DA PROPOSTA DE TRABALHO 

O Projeto de Iniciação Científica tem a seguinte proposta de trabalho: 

      8.1. A partir da escolha de um tema, os estudantes realizarão um trabalho de investigação, aplicando as 
etapas básicas do método científico. 

8.2.  A escolha do tema deverá levar em consideração a sua relevância social.  
8.3. Os alunos proponentes deverão apresentar a proposta de pesquisa por meio do preenchimento da ficha 

de inscrição anexa a este edital observando os prazos do cronograma abaixo divulgado. 
8.4. A ficha de inscrição deverá ser entregue para a Professora Darlene Mantovani, Coordenadora do PIC na 

data estipulada. 
8.5. Os professores orientadores selecionarão e escolherão os trabalhos a partir dos temas propostos. 
8.6. A orientação dos trabalhos acontecerá no turno da tarde nas datas que serão definidas pelos professores 

orientadores e pela Coordenadora do Projeto.  
8.7. Os professores orientadores realizarão reuniões mensais junto à coordenação do projeto a fim de avaliar 

os temas e acompanhar desenvolvimento das pesquisas.  
8.8. Os trabalhos serão apresentados para a banca de professores no Colégio, no mês de outubro em data a 

ser definida, objetivando realizar aperfeiçoamentos. 
8.9. Os trabalhos serão inscritos para a participação no Salão Jovem da UFRGS e demais salões de iniciação 

científica que venham a ser escolhidos pela equipe organizadora.   
 

9. DA AVALIAÇÃO: 

      O PIC (Projeto de Iniciação Científica) comporá a nota trimestral dos alunos da seguinte forma: O valor da 

atividade será de 1,0 ponto de trabalho em cada trimestre nos componentes curriculares envolvidos. 

Critérios para compor a nota: 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 0,1 - entrega da ficha de inscrição no 

prazo 

 0,2 - presença nos encontros com o 

orientador 

 0,2 – pontualidade na entrega do projeto  

 0,5 - projeto 

 0,2 – presença 

 0,3 – metodologia aplicada 

 0,5 – produção e elaboração do 

resumo 

 0,2 - presença 

 0,4 - banner 

 0,4 - apresentação 

 
10. DO CRONOGRAMA 

O projeto de Iniciação Científica tem o seguinte Cronograma: 
 MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 

Apresentação da proposta 31/3        

Entrega da ficha de inscrição – escolha do tema  07/04       

Entrega do projeto        X      

Desenvolvimento do projeto        X     X    X     X    X  

Entrega do resumo        X    

Inscrição dos trabalhos no Salão          X   

Apresentação dos trabalhos na escola              X 

Apresentação no Salão Jovem UFRGS           X 

  
11. Toda a qualquer dúvida referente a aspectos que não constem neste edital deve ser encaminhada à 

Coordenação do Projeto.  
Este Edital é datado de 31 de março de 2015. 

Professora Darlene Mantovani 
Coordenadora do Projeto de Iniciação Científica  


