1. Objetivos:
Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre alunos de graduação, mediante
participação em projetos de pesquisa, orientados por pesquisadores qualificados.
2. Duração:
A duração máxima da bolsa é de 12 (doze) meses.
3. Valor:
O valor mensal da bolsa é de R$ 300,00 (trezentos).
4. Requisitos do Solicitante:
· Pesquisador / orientador qualificado (titulação mínima: mestrado), com vínculo empregatício permanente
em instituição de ensino e pesquisa situada no município de Vitória;
· Ser responsável por projeto de pesquisa.
5. Requisitos do Candidato:
· Estar regularmente matriculado em curso de graduação em área compatível com o projeto;
· Ter coeficiente de rendimento escolar acumulado igual ou superior a 7,0 (sete);
· Dedicar-se integralmente às atividades universitárias e de pesquisa, não sendo permitida qualquer
conciliação com outro trabalho, universitário ou não.
6. Documentos necessários:
· Projeto de pesquisa e plano de trabalho específico do aluno;
· Histórico escolar com coeficiente acumulado igual ou superior a 7,0 (sete);
· Comprovante de matrícula atualizado.
7. Condições Específicas:
A escolha do aluno será da responsabilidade do titular do projeto. O plano de trabalho deverá evidenciar
adequação ao nível de conhecimento de um estudante de curso de graduação, ao mesmo tempo que as
tarefas a ele atribuídas deverão ser suficientemente diferenciadas para que ele se familiarize com os vários
aspectos da atividade de pesquisa. O aluno deverá participar de jornadas de iniciação científica organizadas
pela instituição. O relatório final das atividades do bolsista deverá se constituir em um dos itens do relatório
final do projeto do qual participou. A bolsa do FACITEC não poderá ser acumulada com bolsas de qualquer
outra entidade. A vigência da bolsa não pode ultrapassar o prazo normal de conclusão do curso. As Bolsas
de Iniciação Científica são concedidas no âmbito de projetos integrados de pesquisa ou por meio dos
Programas Institucionais de Bolsas de instituições de ensino e pesquisa do Município de Vitória.

