
 

 
 
 

 
 

EDITAL R Nº 35/2022 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 

INOVAÇÃO DO CNPQ (PIBITI) 

 

A Reitora da Universidade de Fortaleza, responsável pela quota de bolsas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq - PIBITI/CNPq/UNIFOR, no uso das 

atribuições estatutárias e regimentais que lhe são conferidas e com base na Resolução Normativa 

17/2006 do CNPq, a qual orienta o repasse de bolsas PIBITI/CNPq diretamente ao(à)s 

pesquisadore(a)s da Instituição de Ensino, divulga e estabelece as condições de inscrição e seleção 

dos projetos para a concessão de bolsas de Iniciação Científica dentro do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do CNPq (PIBITI). 

 

                                                                                 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                          

                                                                                            

baseadas em Tecnologia Social que compreende produt                                            

                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                

                                          

 

                         11 a 25/07/2022. 

2. COTA 

PIBITI – CNPq A ser divulgada 

3. REQUISITOS DO(A) DOCENTE ORIENTADOR(A) 

3.1 Proponente 
                                                                                              
                                                                     ; 
                                                                         ta limite                  
das propostas; 
c) Estar vinculado(a) a um grupo de pesquisa da UNIFOR certificado pelo CNPq; 



 

 
 
 

 
 

                                                                                          
                                                            e/            -                        
                                                               
                                                                                       -     
                                                                                        
                                 ; 
f)                                                        Google Scholar): 
https://scholar.google.com.br/; 
g) Encontrar-se cadastrado (a) na Plataforma ORCID (Open Researcher and Contributor ID): 
https://orcid.org/. 
 
4. COMPROMISSOS DO(A) DOCENTE ORIENTADOR(A) 
 
a) Manter atualizado, na Plataforma de Pesquisa do Sistema UNIFOR Online                  
                                                                 
                                                                                                 
                                                                        e os conflitos de interesse; 
                                                                                              
                                                                      
d) Ser obrigatoriamente avaliador(a) de trabalhos do Enc                                        
dos anos de 2022 e 2023; 
e) Ser obrigatoriamente o(a) coordenador(a) da proposta do projeto de pesquisa de 
desenvolvimento tecnológico e inovação; 
                                                                                                     
       -                                                                                 -Reitoria 
de Pesquisa (VRP); 
                                                                                            
at                                                                                               
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                       
                                                                                         
                                                                                             
                                                           
j) Atuar, sempre quando solicitado, como consultor(a) ad hoc ou avaliador(a), emitindo pareceres 
sobre projetos de desenvolvimento tecnológico e de inovação e               Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UNIFOR; 
            ao (   professor (a) orientador (a) repassar a outrem a orientação de seu(s)/sua(s) 
bolsista(s). Em casos de impedimento eventua                                                  
                                                
l) Submeter somente 1 (uma) proposta ao presente Edital; 
                                                                                -doutoral po  
                                                                                              
                                                                                        
                                                                                              
                                                                                       
orientador(a), conforme estabelecido na RN 17/2006, que rege o presente Edital. 

https://scholar.google.com.br/
https://orcid.org/


 

 
 
 

 
 

 
5. REQUISITOS DO PROJETO 
 
O projeto de pesquisa submetido ao processo seletivo deve satisfazer os seguintes requisitos: 
                                                                                    
                                                   
                                                                                            
com o modelo disponibilizado no seguinte link para download: 
https://unifor.br/documents/392172/5909198/Modelo+de+Projeto+IC+2022.doc 
                                                                         e de fundo de apoio 
para a realização dos                       em desenvolvimento tecnológico e inovação       
                                                                                               
                                        la Funcap, CNPq, FINEP ou outra                        
                                                                                    
outorga; 
                                                                                  
geneticamente modif                                                                  
                                                                                        
                    ,                                                        - COÉTICA  
               ca no Uso de Animais – CEUA                                      –  CIBio da 
UNIFOR;  
                                    1 (uma) bolsa              em desenvolvimento tecnológico e 
inovação. 
 
6. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO(A) ALUNO(A) BOLSISTA 
 
                 a) bolsista 
 
                                                                                                
de Dados de Aluno(a) da Plataforma de Pesquisa do Sistema UNIFOR Online (Ser                
             
b) Ter currículo devidamente preenchido e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 
c) Possuir PMG acima de igual ou superior a 7,00 (sete); 
d) Ser selecionado (                                                                      a) 
orientador(a) do(a) bolsista; 
                                                                            
 
6.2 Compromissos do(a) bolsista 
          -                                                                                      
bolsa, inclusive n                                
b) Apresentar sua prod                                              , sob a forma oral, resumos 
e/ou painéis no Encontro de Iniciação     squisa da UNIFOR no ano de 2023; 
c) Durante a vigência                                                                            
d) Na                                                                                           ; 
                                                                       esta com a de 
quaisquer outros Programas; 



 

 
 
 

 
 

                                        ores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s), caso os 
requisitos e compromissos estabelecidos ne                                
                                                                                           
durante o                               
h) Apresentar os resultados de seu projeto em u                               
i) Executar o plano de trabalho definido pelo (a) orientador (                                   
desempenho a qualquer tempo e sempre que solicitado; 
                                                                                         
                                                              
 
                                  
 
a                                                  rno designado pela VRP; 
b                                                                                      onforme 
orientado pelo CNPq; 
                                                                                                
Externo,                                                  
 
                                         
 
                                                                                     
          /tecnológica informada na                            I);  
                                                                                                  
                        
                               
                                                                                       ); 
                                                           inventores em uma ou mais patentes 
concedidas; 
                                                                                        
                                                               
                                                                                      
                                                                                                
 
                                                                                               
                                                                                                 
                                                                          
                                                                                                
                                    
 
8. VALOR DA BOLSA 
 
O valor da bolsa e a forma de recebimento será determinado pelo CNPq. 
 
                     
 
                                      determinado pelo CNPq. 
 



 

 
 
 

 
 

 
10. RESULTADOS 
 
                                                                                                  
                                                             Online. 
 
                                    O(A) 
 
O(A) aluno(a) contemplado                             em                               
                                 (a) no Banco de Dados de Aluno(a)s de I                         
meio da Plataforma de Pesquisa do UNIFOR Online                                            
                                                                                                    
                                                                                                
(CI) do Sistema UNIFOR Online, para o setor VRP - Vice-Reitoria de Pesquisa. 
a) Assunto da CI: Aluno (a) Selecionado(a) Edital R. Nº 35/2022 – PIBITI-CNPq; 
                                                                                          
seguinte link para download: 
https://www.unifor.br/documents/392172/5909198/Formulario+de+Indicacao+de+Bolsista+PIBITI-
CNPQ+2022.doc; 
                                                                                                   
inserir o(a) aluno(a) na equipe do seu projeto cadastrado na Plataforma de Pesquisa, acessando: 
Campus>Plataforma de Pesquisa>Indicar Aluno(a) Bolsista IC>Inserir todas as informa     
solicitadas; 
                                                                                            em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovacão em seu UNIFOR Online                               
                                      h (quarenta e oito horas); 
                                                                                                     
                                                                                                   
seu UNIFOR Online por meio                                                                     
Grupo de Pesquisa. 
 
12. CRONOGRAMA 
 
                         . Nº35/2022: 11/07/2022; 
                         11 a 25/07/2022; 
                                            até 01/08/2022; 
                                                      cota pelo CNPq. 
 
                       
 
                                                                                          
documento adicio                               
b) A                                                                                         
das normas estabelecidas neste Edital; 
                                                                                                       
bolsista, podendo indicar novo(a) aluno(a) para a vaga, desde que satisfeitos os prazos operacionais 
adotados pelo CNPq e pela UNIFOR; 

https://www.unifor.br/documents/392172/5909198/Formulario+de+Indicacao+de+Bolsista+PIBITI-CNPQ+2022.doc
https://www.unifor.br/documents/392172/5909198/Formulario+de+Indicacao+de+Bolsista+PIBITI-CNPQ+2022.doc


 

 
 
 

 
 

                                                                                             
                                                                               
                                                                                      
                                                   
f) Faz parte deste Edital subsidiariamente a RN 17/2006 do CNPq; 
                                                                em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovacão                                                                        os itens descritos 
neste Edital; 
                                                                                              

 
 
 
 
 

Fortaleza, 05 de julho de 2022. 
 
 
 
 
 

Profa. Fátima Maria Fernandes Veras  
Reitora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

ANEXO 1 – Tabela de Pontuação 

 

Produção (Janeiro/2019 a Dezembro/2021) 

Artigos publicados Pontuação 

1  

 

CCG 

Qualis
 
A1 ou  

JCR ou CiteScore > = 1.4 

100 

2 Qualis A2 ou  

0.8 < = JCR ou CiteScore < = 1.3 

80 

3 Qualis entre B1 e B5 ou 

0.1 < = JCR ou CiteScore < = 0.7 

50 

4  

 

CCJ 

Qualis A1 ou  

JCR ou CiteScore > = 1.2 

100 

5 Qualis A2 ou  

0.7 < = JCR ou CiteScore < = 1.1 

80 

6 Qualis entre B1 e B5 ou 

0.1 < = JCR ou CiteScore < = 0.6 

50 

7  

 

CCS 

Qualis A1 ou  

JCR ou CiteScore > = 3.6 

100 

8 Qualis A2 ou  

1.6 < = JCR ou CiteScore < = 3.5 

80 

9 Qualis entre B1 e B5 ou 

0.1 < = JCR ou CiteScore < = 1.5 

50 

10  

 

CCT 

Qualis A1 ou  

JCR ou CiteScore > = 1.6 

100 

11 Qualis A2 ou  

1.1 < = JCR ou CiteScore < = 1.5 

80 

12 Qualis entre B1 e B5 ou 

0.1 < = JCR ou CiteScore < = 1.0 

50 

Produção tecnológica Pontuação 

Pedido de Registro de software ou desenho industrial junto ao INPI, 

via UNIFOR, sem cotitularidade com outra ICT ou empresa. 

 

 

100 

Pedido de Registro de software ou desenho industrial junto ao INPI, 
via UNIFOR, com cotitularidade com outra ICT e/ou empresa. 
 

 

150 

Registro de software ou desenho industrial concedido pelo INPI, via 
UNIFOR, sem cotitularidade com outra ICT ou empresa. 
 

 

300 

Registro de software ou desenho industrial concedido pelo INPI, 

via UNIFOR, com cotitularidade com outra ICT ou empresa. 

 

 

350 

Pedido de depósito de patentes junto ao INPI ou PCT, via 

UNIFOR, sem cotitularidade com outra ICT e/ou empresa. 

 

 

200 



 

 
 
 

 
 

Pedido de depósito de patentes junto ao INPI ou PCT, via 

UNIFOR, com cotitularidade com outra ICT e/ou empresa. 

 

300 

Desenvolvimento de patentes com concessão definitiva (Carta 

Patente) INPI, via UNIFOR, sem cotitularidade com outra ICT 

e/ou empresa. 

 

500 

Desenvolvimento de patentes com concessão definitiva (Carta 
Patente) INPI, via UNIFOR, com cotitularidade com outra ICT e/ou 
empresa. 

 

600 

 


