
Retificação do EDITAL PIBIC/CNPq/UFSCar, PIBIC-Af/CNPq/UFSCar, PIBITI/CNPq/UFSCar, 
PADRD/UFSCar e ICT sem remuneração da Seleção 2016 – 2017 

 
Onde se lê:  
3. (...) Poderão inscrever-se para as bolsas, docentes da UFSCar e alunos de cursos de graduação 
presencial considerados neste Edital, como ORIENTADOR e CANDIDATO, desde que preencham 
os requisitos constantes deste Edital, os quais serão considerados critérios formais para a seleção. 
 
Leia-se: 
3. (...) Poderão inscrever-se para as bolsas, docentes da UFSCar e alunos de cursos de graduação 
presencial e a distância considerados neste Edital, como ORIENTADOR e CANDIDATO, desde que 
preencham os requisitos constantes deste Edital, os quais serão considerados critérios formais 
para a seleção. 
 

 
Onde se lê:  
7.2.3 Apresentar os resultados do projeto de pesquisa no Congresso de Iniciação Científica e 
Tecnológica da UFSCar no ano que precede o final de sua pesquisa; 
 
Leia-se:  
7.2.3 Apresentar os resultados do projeto de pesquisa no Congresso de Iniciação Científica e 
Tecnológica da UFSCar que acontecerá em 2017; 
 

 
Onde se lê:  
ANEXO I - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara, ocupando até 5Mb e o formato 
deve ser PDF para anexá-lo. 
O Projeto de Pesquisa deve compreender: 
1) Introdução e justificativa; 
2) Síntese da bibliografia fundamental; 
3) Objetivos; 
4) Material e métodos; 
5) Forma de análise dos resultados; 
6) Plano de trabalho e cronograma de sua execução. 
 
Leia-se:  
ANEXO I - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara, ocupando até 5Mb e o formato 
deve ser PDF para anexá-lo. 
O Projeto de Pesquisa deve compreender: 
1) Introdução e justificativa; 
2) Síntese da bibliografia fundamental ou revisão de literatura; 
3) Objetivos; 
4) Material e métodos; 
5) Forma de análise dos resultados; 
6) Plano de trabalho e cronograma de sua execução; 
7) Referência bibliográfica. 
 



Onde se lê:  
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A ISENÇÃO DO PARECER DE COMITÊ DE 
ÉTICA EM PESQUISA (a ser enviado na submissão do projeto) 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

Pela presente DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A ISENÇÃO DO PARECER DE 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA, eu _______________________________________________ 
Matrícula SIAPE nº ___________, ocupante do cargo de _______________________________ 
do Quadro de Pessoal da UFSCar, em exercício no Departamento _____________________, do 
Centro ________, e orientador de Iniciação Científica do projeto intitulado “______________”, 
declaro ter ciência das Leis, Resoluções e Normativas que regem o funcionamento do Comitê de 
Ética em ________________________________________. 

Declaro, sob minha inteira responsabilidade, serem desnecessárias a tramitação deste 
projeto pelo comitê de ética em pesquisas, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e 
penal vigentes no país. 
 
 
Leia-se: 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A ISENÇÃO DO PARECER DE COMITÊ DE 
ÉTICA EM PESQUISA (a ser enviado na submissão do projeto) 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 
Pela presente DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A ISENÇÃO DO PARECER DE 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA, eu _______________________________________________ 
Matrícula SIAPE nº ___________, ocupante do cargo de _______________________________ 
do Quadro de Pessoal da UFSCar, em exercício no Departamento _____________________, do 
Centro ________, e orientador de Iniciação Científica do projeto intitulado “______________”, 
declaro ter ciência das Leis, Resoluções e Normativas que regem o funcionamento dos Comitês 
de Ética. em ________________________________________. 

Declaro, sob minha inteira responsabilidade, serem desnecessárias a tramitação deste 
projeto pelo comitê de ética em pesquisas, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e 
penal vigentes no país. 
 

 
São Carlos, 21 de março de 2016. 

 
 


