
 EDITAL Nº 1/2022 

 Programa de Iniciação Científica 

 Apresentação 

 Somos  todos  o  CESAR,  um  Instituto  de  Ciência,  Tecnologia  e  Educação,  que  há  mais  de  duas  décadas  atua  na 
 vanguarda da tecnologia, forma pessoas e impulsiona organizações! 

 E,  no  intuito  de  ampliarmos  ainda  mais  o  nosso  protagonismo  e  nos  consolidarmos  como  uma  Instituição 
 Centrada  no  Conhecimento,  estamos  buscando  incentivar  a  cultura  de  realização  de  pesquisas  envolvendo 
 alunos de graduação dos cursos de Ciência da Computação e Design da CESAR School. 

 Para  isso,  lançamos  o  Edital  01/2022  do  Programa  de  Iniciação  Científica  ,  para  selecionar  projetos  de 
 pesquisa  com  envolvimento  de  professores  e  alunos  da  CESAR  School.  Este  edital  segue  o  descrito  no 
 PROGRAMA  DE  INICIAÇÃO  CIENTÍFICA  -  REGULAMENTO  E  JORNADA 
 (  https://bit.ly/ProgramaDeIniciaçãoCientifica  )  e  deve atender aos seguintes objetivos: 

 ●  Fomentar  iniciativas  próprias  de  pesquisa  aplicada,  e  com  grande  potencial  para  impactar  a 
 sociedade e gerar novos negócios; 

 ●  Fomentar  a  produção  e  disseminação  de  conhecimento  científico,  gerando  ao  mesmo  tempo 
 resultados  tangíveis  e  relevantes  para  a  sociedade,  posicionando  o  CESAR  como  um  produtor  de 
 conhecimento para a sociedade; 

 ●  Capacitar  os  professores  e  estudantes  da  CESAR  School  em  práticas  e  técnicas  de  pesquisa, 
 ampliando nosso protagonismo e nos elevando ao estado da arte em tecnologias de vanguarda. 

 1. Benefícios oferecidos pelo Programa de Iniciação Científica 

 1.1.  O  Programa  de  Iniciação  Científica  selecionará  04  projetos  de  pesquisa  a  serem  realizados  no  período  de 
 01  de  setembro  de  2022  a  31  de  dezembro  de  2022,  a  serem  submetidos  por  professores  do  quadro  docente 
 dos  cursos  de  Bacharelado  em  Design  e  Ciência  da  Computação  da  CESAR  School,  distribuídos  da  seguinte 
 maneira: 

 i.  As  vagas  serão  distribuídas  prioritariamente  de  maneira  equitativa  entre  os  cursos,  sendo  02  (duas) 
 vagas  disponíveis  para  projetos  do  curso  de  Ciência  da  Computação  e  02  (duas)  vagas  disponíveis 
 para projetos do curso de Design. 
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 ii.  Na  hipótese  de  não  haver  candidatos  habilitados  em  quantidade  suficiente  para  o  preenchimento  das 
 vagas  disponíveis  em  um  dos  cursos,  as  vagas  serão  redirecionadas  para  o  outro  curso  e  distribuídas 
 de acordo com a ordem de classificação dos projetos aprovados. 

 1.2  Para  cada  projeto  será  disponibilizada  bolsa  01  bolsa  de  Iniciação  Científica  no  valor  de  R$  1.6500,00  ,  ao 
 longo  do  período  de  execução  do  projeto  (01  de  setembro  de  2022  a  31  de  dezembro  de  2022),  pagas  através 
 de convênio com o SOFTEX, de acordo com as regras dispostas na Seção 2. 

 1.3  Cada  um  dos  projetos  selecionados  terá  acesso  a  um  valor  de  até  R$2.000,00  para  ser  utilizado  em 
 benefício do projeto de pesquisa, a ser utilizado em: 

 i.  Itens  de  custeio:  Bibliografia,  material  de  consumo,  componentes  e/ou  peças  de  reposição  de 
 equipamentos, licenças de software, instalação, recuperação e manutenção de equipamentos; 

 ii.  Produção  científica:  Taxas  de  publicação,  tradução  ou  editoração  de  textos,  inscrição  em 
 conferências,  passagens  e  diárias  para  membros  da  equipe  do  projeto  para  participação  em  eventos 
 presenciais. 

 iii.  Outras  despesas  necessárias  aos  projetos  podem  ser  incluídas  e  serão  avaliadas  no  processo 
 seletivo. 

 2. Elegibilidade e Condições de Participação 

 2.1  Para  ser  elegíveis  à  submissão  de  candidatura  ao  programa,  os  docentes  devem  preencher 
 comprovadamente os seguintes requisitos: 

 i.  não acumular benefícios com outras bolsas advindas de programas internos do CESAR; 
 ii.  possuir  cadastro  no  currículo  lattes  atualizado,  evidenciando  expertise  na  área  de  pesquisa  indicada 

 na proposta; 

 2.2.  Para  ser  elegíveis  à  implantação  da  bolsa  de  iniciação  científica,  as  pessoas  estudantes  devem 
 preencher comprovadamente todos os seguintes requisitos  durante todo o período do projeto  : 

 i.  Ser indicado nominalmente no momento da submissão do projeto pelo coordenador da proposta; 
 ii.  Estar regularmente matriculado em um dos cursos; 
 iii.  Manterem-se adimplentes à CESAR School; 
 iv.  Não acumular benefícios com outras bolsas; 
 v.  Ter  bom  desempenho  acadêmico,  evidenciado  pelo  histórico  escolar  da  CESAR  School,  com  o 

 coeficiente de rendimento acumulado (CR) igual ou superior a 7,0 (sete) durante o curso; 
 vi.  Dispor  de  20  horas  semanais  para  as  atividades  do  Programa  de  Iniciação  Científica,  em  horário  não 

 coincidente com as disciplinas em que esteja matriculado; 
 viI. Alunos que têm vínculo empregatício ou de estágio não são elegíveis para esse programa. 
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César França
Errata: o valor correto é R$ 1.650,00.



 3. Processo de Avaliação 

 3.1  O  período  de  inscrição  para  o  Programa  de  Iniciação  Científica  será  do  dia  15  de  agosto  de  2022  a  25  de 
 agosto de 2022  até as 22h. 
 i.  Não  serão  aceitos  formulários  fora  do  prazo,  preenchidos  de  forma  irregular,  ou  inscrições  com 

 documentação incompleta. 

 3.2. Para efetuar a inscrição, os candidatos deverão acessar o link:  bit.ly/cesarschool-Iniciacaocientifica 

 3.3.  A  inscrição  deverá  ser  realizada  por  professores.  No  ato  da  inscrição,  o  professor  deve  preencher  o 
 formulário com os seguintes dados: 

 Do orientador: 

 a) Link para o currículo lattes atualizado do docente; 
 b) Site do grupo de pesquisa no qual o docente está vinculado, caso haja; 
 c) Planilha de pontuação conforme anexo I (https://bit.ly/Pontuacao-anexo1). 

 Do orientando: 

 a) Link para o currículo lattes atualizado do aluno; 
 b) Anexar o Histórico escolar da CESAR School atualizado em PDF; 
 c) Plano de trabalho conforme anexo II (https://bit.ly/PlanoDeTrabalho-Anexo2). 

 3.4  O  professor  proponente  será  considerado  o  coordenador  do  projeto  e  terá  a  responsabilidade  de 
 responder pelas atividades do projeto ao longo das atividades propostas. 

 3.5  O  processo  de  avaliação  será  conduzido  por  um  comitê  de  professores  convidados,  de  acordo  com  o 
 estabelecido na Tabela de Avaliação das Propostas, abaixo: 

 3.6  Receberão pontuação adicional aquelas propostas de projetos que: 
 i.  estejam  vinculadas  a  pelo  menos  um  grupo  de  pesquisa  do  CESAR  cadastrado  e  atualizado  no 

 Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq; 
 ii.  se relacionem com projetos de pesquisa subsidiados por outras fontes de financiamento; 
 iii.  se relacionem com outros projetos do CESAR que já estejam em andamento. 

 3.7. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente dentro do número de vagas ofertadas. 

 3.8.  Os  resultados  deste  processo  seletivo  serão  divulgados  no  dia  30  de  agosto  de  2022,  por  e-mail.  Cabe  aos 
 candidatos  a  inteira  responsabilidade  de  buscar  as  respectivas  informações  para  informar-se  a  respeito  do 
 resultado. 
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 TABELA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  PESOS 

 Produção científica do orientador baseado na planilha de pontuação.  5,0 

 Desempenho acadêmico do estudante (Média mínima 7 pontos). 
 ●  7 a 7,9 pontos = 1,0 
 ●  8 a 8,9 pontos = 2,0 
 ●  9 a 10 pontos = 3,0 

 3,0 

 Plano de trabalho  2,0 

 Pontuação adicional (  ver item 3.6  )  1,0 

 6. Das obrigações da equipe do projeto aprovado 

 6.1 Todos os projetos aprovados deverão: 

 i. Produzir pelo menos 2 conteúdos no Conecta; 
 ii. Submeter pelo menos um artigo científico para conferências ou periódicos. 

 6.2 Aos estudantes bolsistas compete: 

 i.  Cumprir todas as exigências decorrentes do plano de trabalho proposto pelo Orientador; 
 ii.  Empenhar-se  para  desenvolver  o  projeto  de  pesquisa  proposto  pelo  Orientador  por  meio  do  plano  de 

 atividades com qualidade acadêmica e mérito científico; 
 iii.  Apresentar os resultados do projeto durante a Jornada Científica do CESAR 2022. 
 iv.  Elaborar um relatório final de iniciação científica, evidenciando os resultados alcançados no  projeto. 

 5. Cronograma do Edital 

 ETAPA  DATA  FINAL 

 Lançamento do edital para receber propostas de projetos de pesquisa  16/08/2022 

 Prazo para submissão das propostas  25/08/2022 

 Divulgação do Resultado final da seleção dos projetos  30/08/2022 

 Kick-Off dos projetos  01/09/2022 

 Prazo final para submissão dos relatórios finais da pesquisa e prestação de 
 contas dos recursos financeiros utilizados 

 19/12/2022 
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 6. Disposições Gerais 

 6.1. A inscrição do candidato pressupõe a concordância com as regras estabelecidas por este Edital; 

 6.2.  Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  resolvidos  pela  Gerência  de  Pesquisa  e  Cooperação,  junto  com  os 
 Coordenadores de Curso. 

 Recife, 16 de agosto de 2022. 

 ____________________________ 
 Ana Carolina Salgado 

 Diretora Acadêmica da CESAR School 
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