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DIRETRIZES PARA CONDUÇÃO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO
DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Em face da pandemia de Coronavírus (COVID-19) e em razão da suspensão temporária das
atividades presenciais na instituição, a Comissão de Produção Científica - CPC apresenta as
diretrizes a serem adotadas no Programa de Incentivo à Pesquisa Acadêmica - PIPA, no âmbito das
orientações e execução de atividades durante este período, as quais são válidas tanto para os
projetos já em andamento quanto para os que iniciarão na primeira semana do mês de maio.
a) Os bolsistas deverão cumprir, no mínimo, 4 (quatro) horas semanais de orientação;
b) Os professores orientadores deverão dedicar 2 (duas) horas semanais para
atendimento remoto e repasse de atividades aos bolsistas;
c) As orientações deverão ocorrer à distância, semanalmente, em horário a ser
definido pela equipe executora do projeto;
d) No caso de pesquisas experimentais, o cronograma de pesquisa deverá ser
adequado, priorizando-se, neste momento, o desenvolvimento das etapas teóricas
do projeto, como revisão bibliográfica, definição de instrumentos de coletas de
dados, entre outros;
e) As modificações das pesquisas, em relação ao plano de trabalho aprovado, deverão
ser justificadas quando da entrega do primeiro relatório parcial de atividades, cuja
data de entrega será definida em breve;
f) O registro de atividades dos projetos deverá ocorrer por meio da Plataforma
Moodle (Uniuv EaD). Todos os projetos de pesquisa já estão cadastrados nesta
plataforma, a qual deverá ser acessada por orientadores e alunos;
g) Além do registro das atividades na Plataforma Moodle, poderão ser realizadas
reuniões por videoconferência, bem como serem adotadas outras ferramentas de
comunicação complementares;
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h) As fichas de frequência, dos orientadores e bolsistas, deverá ser entregue até o
último dia útil do mês, devidamente preenchidas e assinadas. Na ficha de
frequência do bolsista, é obrigatório o preenchimento do campo “Resumo das
atividades mensais desenvolvidas pelo acadêmico”.
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