
 

 

 
EDITAL Nº 011/2019 

 
INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DE PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

SÃO CAMILO 
 

Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de 

suas atribuições e por deliberação da Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, Pró-

Reitora Acadêmica do Centro Universitário São Camilo - Campus Ipiranga, inscrito no 

CNPJ nº 58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São 

Paulo, SP e Campus Pompeia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua 

Raul Pompeia nº 144, Bairro Pompeia, São Paulo, SP, mantido pela União Social 

Camiliana, torna público o presente EDITAL que regerá o Processo de Inscrição e 

Seleção de Projetos de Pesquisa: 

 

I- DO PROGRAMA PROJETOS PARA PRODUTIVIDADE EM PESQUISA: 

O Programa Projetos para a Produtividade em Pesquisa concederá a remuneração 

em horas/projeto a docentes pesquisadores vinculados ao quadro dos Cursos de 

Graduação, Pós-Graduação lato sensu e programas stricto sensu, objetivando a 

consolidação e o fortalecimento dos cursos e programas, além de promover a 

qualificação e o aprimoramento de pesquisadores e docentes na produção científica, 

tecnológica e de inovação por meio da execução de projetos de pesquisa nas 

diferentes Áreas de Concentração/ Conhecimento referendadas pela CAPES. 

A remuneração em projetos é dividida em três categorias, Projeto I, Projeto II e 

Projeto III, conforme detalhamento a seguir: 

A) Programa Projeto Produtividade em Pesquisa – Projeto I: 

Docente: com titulação de doutor ou mestre; 

Pesquisa Aplicada Ampliada a Extensão; 

Entende-se por Pesquisa Aplicada Ampliada a Extensão, por projetos de Pesquisa 

Aplicada que contemplem de alguma maneira a comunidade externa à Instituição. 

Com duração de 1 ano e que obrigatoriamente tenha Iniciação Científica; 

Remuneração docente com até 8h semanais, com base no Plano de Trabalho 

(R$46,46). 

B) Programa Projeto Produtividade em Pesquisa – Projeto II: 

Docente: com titulação de doutor; 



 

 

Pesquisa Básica; 

Pesquisa Aplicada Ampliada a Extensão - estar exercendo plena atividade de 

pesquisa evidenciada por sua recente produção intelectual; apresentar projeto de 

pesquisa que reflita originalidade, relevância e viabilidade técnica, detalhada no 

Plano de Trabalho, que contemplem de alguma maneira a comunidade externa à 

Instituição 

Como os projetos submetidos para esta categoria terão o perfil para ocorrer em 2 

anos, será necessário um subprojeto de Iniciação Científica que preveja o término 

em 1 ano; 

Remuneração docente com até 25h semanais, com base no Plano de Trabalho 

(R$78,00). 

C) Programa Projeto Produtividade em Pesquisa – Projeto III: 

Docente: Titulação doutor; 

Docentes do Programa Projeto para Produtividade em Pesquisa – com Fomento 

Externo do Governo e outras Instituições; 

Remuneração docente com até 36h semanais, com base no Plano de Trabalho 

(R$92,00). 

 

II- DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROJETOS: 

- Docente com titulação de doutor ou mestre; 

- Possuir no máximo 20h em sala de aula, podendo ser mais de 20h nas demais 

atividades, como estágio e TCC por exemplo; 

- Ser docente do Centro Universitário São Camilo no mínimo 1 ano; 

- Apenas um docente responsável por projeto; 

- Que o projeto inscrito tenha anuência do Coordenador do Curso ou Programa, 

devido ao acompanhamento do processo e investimento no Centro de Custos como 

proponente (Anexo I - Ficha de Inscrição Docente); 

- Que o projeto obrigatoriamente preveja a Iniciação Científica nas modalidades: 

bolsa Institucional (equivalente a 20% do valor da mensalidade, concedida como 

abatimento durante o período em que durar o programa), voluntário (não-bolsista) e 

bolsa com fomento do CNPq; 



 

 

- Docente deve possuir CV Lattes atualizado; 

- Detalhamento sobre a linha de pesquisa, se vigente; 

- Se não apresentar os resultados a contento, quando projeto I: em 1 ano; quando 

projeto II: em 2 anos, nos casos de projeto III: a depender do planejamento em 

parceria com o órgão externo de fomento, estará excluída a possibilidade de 

continuidade no Programa; 

- Que ao cadastrar na Plataforma Brasil o Coordenador do respectivo curso seja 

inserido no Projeto; 

- Ser professor com título de doutor, para ser o docente orientador da Iniciação 

Científica com fomento externo e estar exercendo plena atividade de pesquisa 

evidenciada por sua recente produção intelectual; 

- Ser professor com título de doutor ou mestre, para ser docente orientador de 

Iniciação Científica nas modalidades da Instituição; 

- O professor pesquisador será remunerado, com base no Plano de Trabalho 

apresentado e na categoria da remuneração (Projeto I, II ou III). Nos casos do 

docente com 40h na instituição e com remuneração no formato horas em jornada 

(programa em descontinuidade), as horas serão distribuídas por projetos, mas, o 

docente não poderá ultrapassar 40h semanais; 

- Apresentar projeto de pesquisa que reflita originalidade, relevância e viabilidade 

técnica, detalhando o Plano de Trabalho Docente. 

 

III – DO CRONOGRAMA: 

- Período de submissão dos projetos: de 18 de março a 08 de abril de 2019. 

- Local: Pronto Atendimento ao docente (PA) - do Campus Ipiranga e Pompeia e envio 
do mesmo material digitalizado para cpq@saocamilo-sp.br. 

- Período de análise do Comitê Interno: 09 a 30 de abril de 2019. 

- Resultado dos Projetos selecionados: 03 de maio de 2019. 

- Apresentação dos projetos selecionados pelos docentes aos discentes interessados 
em realizar Iniciação Científica: de 06 a 18 de maio de 2019. 

- Publicação do edital de seleção por projeto para seleção dos discentes: de 20 de 
maio a 12 de junho de 2019. 



 

 

- Período de análise do Comitê Externo: de 13 a 26 de junho de 2019. 

- Resultado dos alunos selecionados para Iniciação Científica e suas respectivas 
modalidades: 28 de junho de 2019. 

 

IV – DO MATERIAL A SER ENTREGUE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO PARA SUBMISSÃO 
DOS PROJETOS:  

- Ficha de Inscrição Docente digitada (Anexo I); 

- Projeto de Pesquisa (normatização ABNT); 

- Plano de trabalho do docente digitado (Anexo II); 

- Currículo Vitae do docente modelo LATTES CNPq; 

- Todos os projetos, ao passarem pelo Comitê Interno, receberão a análise e parecer 
do Comitê de Pesquisa (CPq); 

- Projetos inéditos devem ser submetidos no: Pronto Atendimento ao docente (PA) e 
enviados por e-mail para cpq@saocamilo-sp.br. Caso envolvam seres humanos, deve-
se seguir o novo fluxo de submissão de projetos do CoEP, cadastrando-os na 
Plataforma Brasil simultaneamente à submissão ao CPq. Projetos que envolvam 
animais, igualmente, devem ser submetidos à CEUA simultaneamente à submissão ao 
CPq. 

- Projetos previamente aprovados pelo CPq e que envolvam animais ou seres 
humanos devem apresentar o comprovante de envio ou de aprovação da CEUA ou 
CoEP, respectivamente. Com a ausência das comprovações no ato da inscrição, a 
situação será analisada pela Coordenação do CPq, CoEP e CEUA. 

 

V- DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS PELOS DOCENTES AOS 

DISCENTES: 

- Os docentes com projetos selecionados farão a apresentação aos discentes 

interessados; 

- A Programação das apresentações será divulgada via e-mail marketing, contato com 

as representações estudantis e apoio das respectivas coordenações dos 

cursos/programas. 
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VI – DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO POR PROJETO PARA SELEÇÃO DOS 

DISCENTE NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE GRADUAÇÃO: 

- Será publicado um edital de seleção discente por projeto aprovado, o professor 

responsável fará o processo seletivo; 

- O professor responsável, fará a indicação de três nomes, por ordem de prioridade e 

apresentará para o Comitê Interno, com a avaliação comprobatório (análise do 

Histórico Escolar, análise do Currículo Vitae no modelo Lattes, avaliação e 

entrevista); 

- Em reunião entre os Comitês (Interno e Externo) os professores do Comitê Interno 

apresentarão os projetos e os alunos pré-selecionados aos professores do Comitê 

Externo; 

- Após a análise do Comitê Externo, será publicado o resultado dos alunos 

selecionados para os Programas de Iniciação Científica no Ensino de Graduação e suas 

respectivas modalidades; 

- O Programa de Iniciação Científica no Ensino de Graduação, conta com as 

modalidades: bolsa Institucional (equivalente a 20% do valor da mensalidade, 

concedida como abatimento durante o período em que durar o programa), voluntário 

(não-bolsista) e bolsa com fomento do CNPq; 

- Em 2018, o Centro Universitário São Camilo - SP iniciou o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC, dirigido aos alunos de graduação. Os 

participantes do PIBIC recebem bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq).  

- O PIBIC (CNPq) tem como finalidade possibilitar, aos estudantes de graduação, o 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa, sob a orientação de um professor do 

Centro Universitário São Camilo.  

- As bolsas do PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica com 

fomento CNPq, as Bolsas da Instituição e os Voluntários (não-bolsistas) terão duração 

de 12 meses, com início em agosto de 2019 e término em julho de 2020. 

 

VII - DAS VAGAS 

Projetos: 

- Serão oferecidas um total de 21 vagas, que serão divididas nas modalidades de 

Projeto I, II e III; 



 

 

Iniciação Científica: 

- O número total de vagas no Programa de Iniciação Científica no Ensino de 

Graduação totalizará 21 (vinte e uma) vagas, sendo 07 (sete) para cada uma das 

modalidades; 

- A seleção dos alunos será via edital e por projeto (os projetos serão selecionados 

por este processo aberto de seleção), conforme item III do Edital. 

 

VIII - DOS RESPONSÁVEIS: 

Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenação Geral de Graduação, Coordenação de Extensão 
e Pesquisa e Coordenação do CPq. 

   

IX - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO  

- Os docentes farão a submissão do projeto, com a ficha de inscrição devidamente 
assinada, uma via atualizada do Currículo Vitae na Plataforma Lattes, o plano de 
trabalho devidamente assinado e a aprovação do CPq, em casos de projetos já 
submetidos, bem como, a aprovação ou a comprovação de submissão no CoEP e 
CEUA, se necessário; 

- Os documentos submetidos passarão por análise da Comitê de Seleção que será 

constituído pelo CPq do Centro Universitário São Camilo e pelo Comitê Externo 

(Constituído por pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento do CNPq); 

- Para os projetos que não forem selecionados será emitido um parecer com as 

justificativas; 

- Nos casos de documentação incompleta, o projeto estará reprovado; 

- Fará parte da análise de classificação: Análise da Titulação e produção científica do 

docente; Clareza, viabilidade e relevância do projeto de pesquisa proposto.  

 

X - DO RESULTADO 

O resultado será divulgado em 03 de maio de 2019, no site www.saocamilo-sp.br no 

site http://www.saocamilo-sp.br/novo/servicos/secretaria.php (link "Secretaria – 

Resultados") e nos murais da Instituição do Pronto Atendimento (PA) dos Campi. 

 



 

 

XI - DO EXERCÍCIO NA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA PROJETO PRODUTIVIDADE EM 
PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO 

- Para os docentes selecionados no Programa Projeto Produtividade em Pesquisa, será 

divulgada a modalidade com o período de execução, sendo: 

A) Projeto I: 1 ano de duração; 

B) Projeto II: 2 anos de duração, com o subprojeto de Iniciação Científica tendo 

duração de 1 ano; 

C) Projeto III: a depender do planejamento em parceria com o órgão externo de 

fomento, com o subprojeto de Iniciação Científica tendo duração de 1 ano; 

- O início do projeto será em agosto de 2019. 

 

XII - DA ATIVIDADE DO DOCENTE NO PROGRAMA PROJETO PRODUTIVIDADE EM 
PESQUISA 

- O docente deverá seguir o Plano de Trabalho alinhado com o discente do Programa 

de Iniciação Científica no Ensino de Graduação. 

- Será necessário o envio do relatório parcial das atividades até o dia 10 fevereiro de 

2020 até as 23:59 (independente do dia da semana) via e-mail para cpq@saocamilo-

sp.br. 

- Até o dia 10 de agosto de 2020 até as 23:59 (independente do dia da semana) será 

necessário o envio do  relatório final, com as atividades realizadas e a produção 

gerada via e-mail cpq@saocamilo-sp.br. 

- O produto gerado no Programa de Iniciação Científica no Ensino de Graduação 

precisará ser apresentado do V Congresso Multiprofissional do Centro Universitário 

São Camilo. 

 

XIII - DO REGIME DE TRABALHO 

- O Regime de trabalho será com base na aprovação do Plano de trabalho, com a 

atribuição das horas em projeto por semana, bem como, a modalidade Projeto I, II ou 

III; 

- O ponto docente será elaborado por semestre, com base na disponibilidade 

apresentada. 
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XIV - PERÍODO E LOCAL 

As atividades poderão ser realizadas, nos períodos: matutino, vespertino ou noturno. 

No Campus Ipiranga, Pompéia, PROMOVE, ou em algum Hospital, nos dias acordados 

previamente com a respectiva Coordenação de Curso e Coordenação de Extensão e 

Pesquisa. 

 

Publique-se, 

 

São Paulo, 15 de março de 2019. 

  

 

Mônica Gomes Abel 

Secretária Geral 


