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Resolução Nº 02, de 21 de junho de 2006. 
 

Aprova o Regulamento das Bolsas de Iniciação Científica da FAPEMAT 
(MT CIÊNCIA). 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À 
PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT, no uso das atribuições 
legais conferidas pela Lei nº 6.612 de 21 de dezembro de 1994, alterada pela Lei nº 
6.670, de 11 de outubro de 1995, Decreto nº 2.110, de 29 de janeiro de 1998 e 
considerando as diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Ciência e Tecnologia. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Aprovar o Regulamento das Bolsas de Iniciação Científica da FAPEMAT (MT 
CIÊNCIA), constante do Anexo Único desta Resolução. 
 
Art. 2º Estas Bolsas visam o desenvolvimento do pensamento científico e a iniciação 
à pesquisa de estudantes do ensino superior. 
 
Art. 3º As bolsas serão oferecidas em cotas por intermédio de convênios 
institucionais ou por intermédio de edital específico a pesquisadores que possuam 
projetos de pesquisa apoiados pela FAPEMAT. 
 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Antônio Carlos Camacho 
Presidente da FAPEMAT 
Presidente do Conselho Curador da FAPEMAT 
 

ANEXO ÚNICO 
 

CÁPITULO I 
DAS BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAPEMAT 

(MT CIÊNCIA) 
 
Art. 1º As Bolsas de Iniciação Científica da FAPEMAT (MT CIÊNCIA) são voltadas 
ao desenvolvimento 
do pensamento científico e à iniciação à pesquisa de estudantes do ensino superior 
públicas ou privadas. 
 

DAS FORMAS DE CONCESSÃO 
 
Art. 2º A concessão se dará em cotas por intermédio de convênios institucionais ou 
por intermédio de edital específico endereçado a pesquisadores que possuam 
projetos de pesquisa apoiados pela FAPEMAT. 
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DOS CONVÊNIOS INSTITUCIONAIS 
 
Art. 3º Convênios específicos serão assinados com instituições públicas ou privadas 
que possuam curso (s) de nível superior (licenciatura, bacharelado ou curso de 
tecnologia), seguindo os seguintes critérios: 
 
I - as bolsas serão concedidas em forma de cotas institucionais a serem negociadas 
respeitando os limites orçamentários e financeiros da FAPEMAT bem como as 
características de cada instituição; 
 
II - as cotas serão concedidas a instituições que efetivamente desenvolvam pesquisa 
e tenham instalações adequadas para tal fim; 
 
III - as bolsas institucionais deverão ser repassadas a pesquisadores vinculados à 
instituição, devidamente selecionados por intermédio de processo seletivo interno; 
 
IV - as bolsas deverão ser distribuídas segundo critérios que assegurem que os 
bolsistas serão orientados pelos pesquisadores de maior competência científica e 
com capacidade de orientação, que possuam título de doutor ou perfil equivalente, e 
que estejam exercendo plena atividade de pesquisa, evidenciada por sua recente 
produção intelectual; 
 
V - O número de bolsas a ser concedido a um orientador ficará a critério da 
instituição. Um orientador poderá, em função de sua competência, receber mais de 
uma bolsa; 
 
VI - as instituições privadas deverão apresentar contra-partida na proporção de uma 
bolsa da instituição para cada bolsa da FAPEMAT. 
 

DO EDITAL A PESQUISADORES APOIADOS PELA FAPEMAT 
 
Art. 4º As cotas destinadas a apoiar projetos de pesquisa da FAPEMAT serão 
disponibilizadas via edital específico que deverá seguir os seguintes critérios: 
 
I - as bolsas serão concedidas como cotas aos orientadores, que deverão 
obrigatoriamente ser coordenadores ou membros da equipe executora de um projeto 
de pesquisa aprovado pela FAPEMAT; 
 
II - apenas um pesquisador de cada projeto aprovado pela FAPEMAT, seja ele o 
coordenador ou qualquer um dos membros da equipe executora, poderá solicitar a 
cota; 
 
III - as bolsas se destinam a alunos que cursam o nível superior, nas modalidades 
de Licenciatura, Bacharelado e Cursos de Tecnologia; 
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IV - a responsabilidade pela proposição do plano de trabalho e pelo 
acompanhamento das atividades do bolsista caberá exclusivamente ao orientador, 
mas o bolsista deve estar preparado para discutir o projeto e analisar os resultados; 
 
V - a bolsa deve ser proposta pelo orientador somente depois que estiver convicto 
de que o aluno tem interesse pelo projeto de pesquisa e tempo disponível para 
executá-lo, sem prejuízo para suas atividades escolares regulares; 
 
VI - o orientador poderá propor a substituição do candidato caso haja desistência por 
motivo justificado, desde que o prazo de trabalho do novo candidato não coincida 
com os últimos seis meses de execução do projeto aprovado pela FAPEMAT. 
 

DOS OBJETIVOS GERAIS DAS BOLSAS MT CIÊNCIA 
 
Art. 5º Os objetivos gerais das Bolsas MT Ciência são: 
 
I - Contribuir para a formação de pesquisadores, desde as etapas iniciais; 
 
II - Contribuir para a formação científica de profissionais que se dedicarão a qualquer  
campo de atividades; 
 
II - Contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-
graduação. 
 

DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Art. 6º Os objetivos específicos em relação a FAPEMAT, em ambas as formas de 
concessão são: 
 
I - Contribuir com o esforço das instituições de ensino e pesquisa para maior 
interação entre a 
graduação e a pós-graduação; 
 
II - Contribuir para o sucesso da concessão de bolsas de mais alto nível que a 
FAPEMAT oferece; 
 
III - Oferecer apoio adicional aos projetos de pesquisa em fase de execução. 
 
Art. 7º Os objetivos específicos em relação às instituições, no caso de cotas 
institucionais são: 
 
I - Incentivar as instituições à formulação de uma política de iniciação científica; 
 
II - Possibilitar maior interação entre a graduação e a pós-graduação; 
 
III - Qualificar alunos para os programas de pós-graduação. 
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Art. 8º Os objetivos específicos em relação aos orientadores, em ambas as formas 
de concessão são: 
 
I - Possibilidade de envolver estudantes de nível superior (licenciatura, bacharelado 
e cursos de tecnologia) nas atividades científicas; 
 
II - Contar com mais apoio durante a execução de projeto de pesquisa em execução 
com recursos da FAPEMAT. 
 
Art. 9º Os objetivos específicos em relação aos bolsistas, em ambas as modalidades 
são: 
 
I - Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem  
de técnicas e métodos de pesquisa; 
 
II - Estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, 
decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com as questões da 
pesquisa. 
 

DOS COMPROMISSOS DA INSTITUIÇÃO, NO CASO DAS COTAS 
INSTITUCIONAIS 

 
Art. 10 Os compromissos da Instituição, no caso das cotas institucionais são: 
 
I - Ter uma política para iniciação científica, expressa por intermédio de Resolução 
de um conselho superior: 
 
II - Nomear um Coordenador Institucional de Iniciação Científica: 
 
III - Nomear um Comitê Institucional, constituído, em sua maioria, de pesquisadores 
com titulação de doutor. Este comitê responsabilizar-se-á, perante a Reitoria, ou a 
unidade equivalente, e à FAPEMAT, pelo gerenciamento do MT CIÊNCIA, fazendo 
cumprir a presente Resolução: 
 
IV - Para o processo de seleção de bolsistas, a instituição deverá proceder a uma 
ampla divulgação das normas das Bolsas MT CIÊNCIA, por meio de Edital, onde 
deverão constar: o período de inscrições; os critérios para seleção dos orientadores, 
os procedimentos para pedidos de reconsiderações, entre outras regulamentações: 
 
V - Para implementação dos bolsistas em folha de pagamento, a instituição deverá 
enviar à FAPEMAT os documentos exigidos com as informações referentes aos 
bolsistas, orientadores e projetos.: 
 
VI - Cada instituição poderá definir, para efeito interno, critérios de acompanhamento 
e avaliação dos bolsistas; 



Governo do Estado  de  Mato  Grosso 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

F A P E M A T  
 

 

. Rua 3, S/N 3º Piso – Edifício IOMAT – Cento Político Administrativo 
Cuiabá – MT – Fone – (65) 3613-3500 Fax – (65) 3613-3502 

WEB – www.fapemat.mt.gov.br   e-mail – dtc@fapemat.mt.gov.br 

 

VII - Para o processo de avaliação a instituição deverá realizar anualmente uma 
reunião, na forma de seminário ou congresso, onde os bolsistas deverão apresentar 
sua produção científica sob a forma de pôsteres, resumos e/ou apresentações orais. 
O desempenho do bolsista deverá ser avaliado pelo Comitê Institucional com base 
nos produtos apresentados nesta reunião e por critérios da própria instituição: 
 
VIII - A instituição deve comprometer-se a: 
 
a) envidar esforços para a ampliação da cota de Bolsas com recursos próprios; 
 
b) prover os recursos financeiros necessários para a realização do seminário de 
iniciação científica; 
 
c) viabilizar a participação de bolsistas em eventos científicos para apresentação de 
seus trabalhos. 
 

DOS REQUISITOS, COMPROMISSOS E DIREITOS DO ORIENTADOR, PARA 
AMBAS AS FORMAS DE CONCESSÃO 

 
Art. 11 Os requisitos, compromissos e Direitos do Orientador, para ambas as formas 
de concessão são: 
 
I - Ser pesquisador com titulação de doutor, ou de perfil equivalente, conforme a 
instituição, que tenha expressiva produção científica, tecnológica ou artístico-cultural 
recente, divulgada nos principais veículos de comunicação da área; 
 
II - O orientador deverá estar, preferencialmente, credenciado nos cursos de pós-
graduação, para instituições que possuam programas de pós-graduação; 
 
III - Cabe ao orientador escolher e indicar, para bolsista, o aluno com perfil e 
desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas observando 
princípios éticos e conflito de interesse; 
 
IV - O orientador poderá, com justificativa, solicitar a exclusão de um bolsista, 
podendo indicar novo aluno para a vaga, desde que satisfeitos os prazos 
operacionais adotados pela instituição; 
 
V - O pesquisador deverá incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos 
apresentados em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação 
efetiva do bolsista; 
 
VI - É vedada ao orientador repassar a outro a orientação de seu(s) bolsista(s). Em 
casos de impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à 
coordenação de iniciação cientificada instituição ou diretamente à FAPEMAT, no 
caso de concessão direta ao orientador; 
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VII - É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 
 

DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA, PARA AMBAS AS 
FORMAS DE CONCESSÃO 

 
Art. 12 Os requisitos e compromissos do Bolsista, para ambas as formas de 
concessão são: 
 
I - Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura, bacharelado ou de 
tecnologia; 
 
II - Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades 
acadêmicas e de pesquisa; 
 
III - Ser selecionado e indicado pelo orientador; 
 
IV - Apresentar no seminário anual sua produção científica, sob a forma de pôsteres, 
resumos e/ou painéis, no caso de bolsas institucionais; 
 
V - Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência á sua condição de 
bolsista da FAPEMAT; 
 
VI - Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação 
desta com bolsas de outras bolsas da FAPEMAT ou bolsas de outras instituições; 
 
VII - Devolver à FAPEMAT, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 
indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam 
cumpridos. 

 
DA VIGÊNCIA 

 
Art. 13 - Da quota institucional: 
 
I - Será de 12 (doze) meses, podendo ser renovada anualmente, mediante 
resultados da avaliação institucional e mediante análise da disponibilidade 
orçamentária e financeira da FAPEMAT. 
 
Art. 14 - Da cota ao pesquisador: 
 
I - a bolsa é concedida por período de 12 (doze) meses, podendo ser renovável por 
até igual período; 
 
II - em caso de renovação, o pedido deverá ser encaminhado no mínimo 60 
(sessenta) dias antes do término da vigência, conforme determina o Termo de 
Concessão e Aceitação da Bolsa; 
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III - na análise do pedido de renovação a FAPEMAT observará se o orientador está 
realmente propondo a continuidade do trabalho do bolsista, porém com novas 
atividades; 
 
IV - também será considerado o desempenho do bolsista e o seu histórico escolar 
atualizado; 
 
V - a vigência da bolsa não pode ultrapassar a data do término do último semestre 
letivo do curso do bolsista. 
 

DA BOLSA 
 
Art. 15 Será por um período de 12 (doze) meses, admitindo-se renovações, 
seguindo critérios específicos de cada modalidade. 
 

DO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS 
 
Art. 15 Informações sobre o cancelamento e a substituição de bolsistas deverão ser 
enviados á FAPEMAT dentro dos prazos operacionais exigidos. 
 
§ 1º Os bolsistas excluídos não poderão retornar ao sistema na mesma vigência. 
 

DOS VALORES 
 
Art. 16 Os valores das mensalidades serão estipulados anualmente pela 
Presidência da FAPEMAT. 
 

CAPÍTULO II 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 17 A FAPEMAT poderá cancelar ou suspender as quotas de bolsas, a qualquer 
momento, caso se verifique o não cumprimento das normas estabelecidas. 
 
Art. 18 O pagamento das bolsas será efetuado diretamente aos bolsistas, mediante 
depósito mensal em conta bancária do bolsista. 
 
Art. 19 A FAPEMAT não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental 
causado a bolsista de iniciação científica da instituição empregado na execução dos 
seus projetos de pesquisa, sendo de competência da instituição a oferta de seguro-
saúde ou equivalente que dê cobertura de despesas médicas e hospitalares ao 
bolsista, nos eventuais casos de acidentes e sinistros que possam ocorrer em suas 
instalações. 
 
Art. 20 Para as cotas a pesquisadores a FAPEMAT deverá providenciar o seguro 
equivalente. 
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Art. 21 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser 
alterada mediante proposta de qualquer de seus membros, com aprovação da 
maioria absoluta do Conselho Curador. 
 
Art. 22 Os Casos omissos serão resolvidos pelo Presidente, ouvido o Conselho 
Curador da FAPEMAT. 
 

 




