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INSCRIÇÃO - PIC/ESCS 2019-2020
Esse formulário destina-se à inscrição no Processo Seletivo do PIC 2019/2020, regido pelo edital nº 06 de
16 de abril de 2019, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial nº 81 de 02 de maio de 2019, página 59.
Deve ser preenchido corretamente e os arquivos devem ser escaneados com resolução máxima de 200
dpi. Cada arquivo deve ter seu upload na sessão destinada .
*Obrigatório

1. Endereço de e-mail *

Identificação do Orientador
2. Nome Completo *

3. Número de Identidade, órgão expeditor, data
emissão *

4. Nacionalidade *

5. CPF *

6. Documentos de identidade e CPF *
Atenção: envie apenas um arquivo em PDF contendo a frente e o verso dos documentos.
Arquivos enviados:
7. Endereço Completo com CEP *

8. Celular *

9. Unidade de Lotação na SES-DF *

10. CADR07 *
Arquivos enviados:
11. Currículo Lattes *
Arquivos enviados:
12. Comprovante de cadastro no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq de grupo ativo. Caso
ainda não tenha esse comprovante, ele poderá ser entregue no momento de indicação dos
estudantes.
Arquivos enviados:
13. Área de Conhecimento (Tabela CNPq) *
Para preencher, utilize a lista do link:
http://www.cnpq.br/documents/10157/186158
/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
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14. Código CNPq e Descrição *
Para preencher, utilize a lista do link:
http://www.cnpq.br/documents/10157/186158
/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf

15. Grupo de Pesquisa

16. Outros Pesquisadores envolvidos no projeto - informar nome completo, titulação, atribuições,
tempo de dedicação ao projeto, vínculo institucional, telefones e e-mail)
Deixe este campo em branco, APENAS se não houver outros pesquisadores envolvidos no projeto.

17. Técnicos envolvidos no projeto - informar nome completo, titulação, atribuições, tempo de
dedicação ao projeto, vínculo institucional, telefones e e-mail)
Deixe este campo em branco, APENAS se não houver técnicos envolvidos no projeto.

18. Para continuar é necessário conhecer e aceitar as normas do Edital Normativo número 06 de
2019 que rege o Processo Seletivo para formação de banco de dados de projetos de pesquisa a
serem apoiados pelo Programa de Iniciação Científica da ESCS (PIC/ESCS) e pelo Programa de
Iniciação Científica PIBIC/CNPq e, ainda, estar ciente de que prestar falsas informações,
acarretará em falta e nas consequentes sanções cabíveis nos termos do artigo 299 do Código
Penal Brasileiro. *
Marque todas que se aplicam.
Declaro estar ciente com os termos acima e aceito prosseguir.

Projeto de Pesquisa
19. Título do Projeto *

20. Locais de execução da Pesquisa: *

21. Palavras-chave *

22. 1. Objetivos e Justificativa (máximo 2500 caracteres incluindo espaços) *
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23. 2. Método (máximo 2500 caracteres incluindo espaços) *

24. 3. Cronograma de execução (máximo 800 caracteres incluindo espaços) *
Relação das atividades programadas, em ordem sequencial e temporal. UTILIZE 1 LINHA PARA
CADA AÇÃO.

25. 4. Orçamento (Máximo 1000 caracteres incluindo espaços) *
Relação de itens de custeio e de capital com fonte (s) de financiamento(s), se existente(s), e o período
de execução. UTILIZE 1 LINHA PARA CADA ITEM.

26. 5. Resultados esperados (Máximo 2500 caracteres incluindo espaços) *
Relação dos resultados ou produtos que se espera obter após o término da pesquisa.

27. 6. Referências (máximo 2500 caracteres incluindo espaços) *

Estudantes do Projeto
28. Número de Estudantes *
Marcar apenas uma oval.
1
2
29. Preferência de Modalidade de Projeto *
Marcar apenas uma oval.
IC/ESCS

Ir para a pergunta 30.

PIBIC/CNPq
PIBIC-Af

Estudante Indicado
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30. Estudante PIBIC indicado é elegível para modalidade PIBIC-Af? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

PONTUAÇÃO DO PESQUISADOR - Grupo I – Títulos Acadêmicos e
Orientação Científica
31. 1.1 – Pós-Doutorado - Pontos por título 3 pontos. Pontuação máxima: 3 pontos *
Marcar apenas uma oval.
0
3
32. 1.1.1 – Pós-Doutorado - Comprovante de título
Atenção: envie apenas um arquivo em PDF contendo a frente e o verso do documento.
Arquivos enviados:
33. 1.2 – Doutorado - Pontos por título 5 pontos. Pontuação máxima: 5 pontos *
Marcar apenas uma oval.
5
0
34. 1.2.1 – Doutorado - Comprovante de título
Atenção: envie apenas um arquivo em PDF contendo a frente e o verso do documento.
Arquivos enviados:
35. 1.3 – Mestrado - Pontos por título 4 pontos. Pontuação máxima: 4 pontos *
Marcar apenas uma oval.
4
0
36. 1.3 – Mestrado - Comprovante de título
Atenção: envie apenas um arquivo em PDF contendo a frente e o verso do documento.
Arquivos enviados:
37. 1.4 - Especialização - Pontos por título 1 pontos. Pontuação máxima: 2 pontos *
Marcar apenas uma oval.
0
1
2
38. 1.4 - Especialização - Comprovante de títulos
Atenção: envie apenas um arquivo em PDF contendo a frente e o verso do documento para cada
especialização.
Arquivos enviados:
39. 1.5 – Orientação em PIC/PIBIC nos últimos 3 anos: 1 ponto por projeto. Pontuação máxima: 3
pontos *
Marcar apenas uma oval.
0
1
2
3
40. 1.5 – Orientação em PIC/PIBIC: comprovantes
Atenção: envie apenas um arquivo em PDF contendo a frente e o verso do documento para cada
comprovante.
Arquivos enviados:
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41. 1.6 – Projeto faz parte de pesquisa de mestrado ou doutorado da ESCS: 3 pontos *
Marcar apenas uma oval.
0
3
42. 1.6 – Projeto faz parte de pesquisa de mestrado ou doutorado da ESCS: comprovante
Atenção: envie apenas um arquivo em PDF contendo a frente e o verso do documento.
Arquivos enviados:

PONTUAÇÃO DO PESQUISADOR - Grupo II – Produção científica
do pesquisador
43. 2.1 - Autoria e/ou coautoria de artigo publicado em periódico indexado nos últimos 5 anos. • 3,0
pontos por artigo publicado em periódico indexado internacional; • 2,0 pontos por artigo
publicado em periódico indexado nacional *
Marcar apenas uma oval.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
44. 2.1 - Autoria e/ou coautoria de artigo publicado em periódico indexado nos últimos 5 anos.
COMPROVANTES
Atenção: envie apenas um arquivo em PDF contendo a frente e o verso do documento para cada
comprovante.
Arquivos enviados:
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45. 2.2 - Autoria e/ou coautoria de trabalhos apresentados em eventos científicos como pôster ou
apresentação oral nos últimos 5 anos. • 1,0 ponto por resumo em eventos científicos de
abrangência internacional • 0,5 ponto por resumo em eventos científicos de abrangência
nacional *
Marcar apenas uma oval.
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
46. 2.2 - Autoria e/ou coautoria de resumo publicado em anais de eventos científicos nos últimos 5
anos. COMPROVANTES
Atenção: envie apenas um arquivo em PDF contendo a frente e o verso do documento para cada
comprovante.
Arquivos enviados:

DECLARAÇÃO DE CÓPIA AUTÊNTICA
47. Para continuar, o concorrente ao processo seletivo para formação de banco de dados de
projetos de pesquisa a serem apoiados pelo Programa de Iniciação Científica (PIC), da
ESCS/FEPECS 2019-2020, deve declarar que todos os comprovantes anexados aos formulários
de inscrição são cópias autênticas dos originais e ainda, estar ciente de que, na hipótese de
prestar falsas informações, estará incorrendo em falta e nas consequentes sanções cabíveis
nos termos do artigo 299 do Código Penal Brasileiro. *
Marque todas que se aplicam.
Declaro estar ciente com os termos acima e aceito prosseguir.

Quase Concluído
Avance para concluir sua inscrição e lembre-se de conferir se recebeu o e-mail de confirmação. Guarde-o
como comprovante de inscrição.
Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido
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