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REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO AO PROGRAMA PIC/FAEF, DE CONCESSÃO DA BOLSA BIC/FAEF, 
DE MANUTENÇÃO  E  DE CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO , COM  EXCLUSÃO DO ALUNO  AO 

PROGRAMA  
 

Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. Do cumprimento da carga horária: 
1.1. A carga horária obrigatória de presença à FAEF para atividades relacionadas a projetos de 
iniciação científica, aos alunos devidamente inscritos no programa de Iniciação Científica - PIC da 
FAEF e beneficiados com a Bolsa de Iniciação Científica – BIC será de 12 (doze) horas mensais 
sendo, no mínimo, 3 (três) horas mensais acompanhadas pelo orientador e 9 (nove) horas mensais  
acompanhadas pelo Nupes – Núcleo de Pesquisa. 
 
1.1.1 A fim de orientar os bolsistas, o Nupes atenderá  aos acadêmicos durante a semana, das 11h 
às 12h e das 18h às 19h. Aos sábados, o atendimento se dará das 8h às 11h e das 13h às 16h, 
cabendo ao bolsista definir, no início do semestre, a forma como cumprirá a carga horária 
estipulada.   
 
1.1.2. No penúltimo sábado de cada mês, os orientandos têm a obrigatoriedade de participar da 
orientação do seu projeto de pesquisa do programa PIC, preferencialmente no período da tarde, 
quando os orientadores estão disponíveis para atendimento. Os que não puderem vir durante as 
tardes devem participar das orientações no período da manhã (8h às 11h) com o Nupes, 
comprometendo-se a entrar em contato com seu orientador via e-mail, presencial ou outros 
meios conforme a disponibilidade de ambos. 
 
1.1.3 Cada bolsista receberá no início do semestre um cronograma individual, para 
acompanhamento das atividades de orientação. Este cronograma é levado pelo aluno a cada 
orientação para que o acompanhamento seja eficiente. Cabe ao orientador anotar no penúltimo 
sábado de cada mês no campo “Observações do Orientador”, as atividades realizadas e tarefas 
passadas a cada orientando. 
 
Parágrafo único: Em caso de alunos que não possam cumprir as três horas obrigatórias do 
penúltimo sábado de cada mês , cabe ao Nupes avaliar a situação, após o aluno protocolar na 
secretaria seu pedido de ajuste de horários com os documentos que atestem a impossibilidade.O 
Nupes  poderá conceder um  horário alternativo de atendimento e orientação do aluno, 
atendendo ao seu pedido,  no penúltimo sábado de cada Mês, para o seguinte horário: das 11h às 
13 hs.Entretanto, em nenhum caso, o aluno poderá deixar de comparecer para as orientações  de 
seu trabalho de pesquisa , definidas para o penúltimo sábado de cada mês.   
 
 
1.2. Das faltas aos sábados obrigatórios: 
 
1.3.1. Poderão Ser concedidas aos bolsistas 2 (duas) faltas justificadas conforme exposto no item 
1.4, a cada seis meses, contadas a partir da data de recebimento da BIC, no início de cada 
semestre; 
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1.3.2. Não usufruindo as faltas dentro do semestre estabelecido, as mesmas não serão 
acumuladas para gozo do bolsista em período posterior. 
 
 
1.4. Dos motivos que justificam as ausências dos Bolsistas BIC: 
 
1.4.1. Em caso de necessidade, o bolsista poderá solicitar afastamento de saúde, mediante 
apresentação de atestado médico devidamente válido à Coordenação de cursos, uma única vez ao 
semestre (conta–se semestre letivo), não podendo ultrapassar 15 dias corridos; 
- a solicitação deverá ser efetuada por protocolo na Secretaria endereçada ao NUPES 
 
1.4.2. A dispensa superior a 15 (quinze) dias só será aceita se o aluno se encontrar em regime de 
exercícios domiciliares estipulados no disposto legal contido no Decreto-Lei nº 1044, de 21 de 
outubro de 1969, bem como enquadrado no formato adotado pela Instituição de Ensino Superior 
correspondente, mediante documento comprobatório; 
 
1.4.3. Para evitar o lançamento de falta indevida na ficha de controle de presenças (modelo em 
anexo II) do Bolsista BIC, é da total responsabilidade do bolsista: 
- A comunicação prévia, ou a mais imediata possível, ainda que por telefone, e por e-mail, à 
Coordenação de curso sobre sua ausência; 
- A apresentação do atestado médico, no máximo, no primeiro final de semana subseqüente à 
ausência; 
- Designar um representante para entregar o atestado médico à Coordenação do Curso. 
 
1.4.4. São ainda motivos que justificam as ausências do Bolsista BIC, no prazo indicado, sem 
prejuízo dos benefícios concedidos pelo Programa PIC/BIC da Instituição: 
 
a) Casamento: um final de semana, na semana do casamento do Bolsista BIC nubente, 
comprovado por certidão de casamento; 
 
b) Nascimento de filho ou adoção de criança com até um ano de idade: 
 
c) para a mãe: 120 (cento e vinte) dias corridos – mediante apresentação de atestado médico ou 
documento legal da adoção; 
 
d) para o pai: um final de semana, na semana do nascimento ou da adoção, mediante 
apresentação da certidão de nascimento ou documento legal da adoção; 
 
e) Falecimento na família: um final de semana, na semana do óbito, em razão de falecimento de 
cônjuge, pai, mãe, ou filho, devidamente comprovado por atestado de óbito. 
 
1.4.5.O Bolsista BIC, que se encontrar em regime de prestação do Serviço Militar, conforme 
obrigatoriedade pela Lei Federal 4.375 de 17 de agosto de 1964 terá suas faltas justificadas, 
quando convocado pelo Exército, Marinha, Aeronáutica e Tiro de Guerra, para os exercícios 
obrigatórios aos sábados, mediante apresentação de documento comprobatório. 
 

Capítulo II – DA PERDA DO DIREITO À BOLSA BIC 
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1. Perda do Direito à Bolsa de Iniciação Científica 
 
Mesmo tendo sido beneficiado, perderá o direito à Bolsa BIC o bolsista que: 
 
1. 1. desobedecer aos prazos para entrega de trabalhos de pesquisas, fichamento de livros, 
aplicação de questionário, tabulação de dados, etc., determinados pelo docente orientador de sua 
pesquisa, demonstrando assim desídia no cumprimento de suas atribuições; 
 
1. 2. exceder o limite permitido de mais que 2 (duas) faltas justificáveis por semestre nas 
atividades do Programa PIC/BIC, ou tiver  1(uma falta por motivo injustificável de acordo com 
este regulamento)O semestre do bolsista conta–se a partir da data de matrícula no início de cada 
semestre letivo, quando teve deferido seu pedido de Bolsa BIC pela Direção mediante entrega de 
seu Projeto de Pesquisa devidamente aprovado pelo NUPES e Orientador. 
 
1. 3. prestar informação ou apresentar documentação falsa junto ao Programa PIC/BIC,incluindo-
se atestados médicos, e projetos de pesquisas plagiados. Nesse caso, além da desclassificação do 
Programa PIC, tanto o bolsista quanto o emissor do documento estarão sujeitos às sanções do 
Código Penal Brasileiro; 
- considera-se plágio mesmo que seja apenas um parágrafo plagiado. 
 
1. 4. não aceitar cumprir as orientações do seu orientador de pesquisa: refazer, corrigir,digitar, 
formatar, ler, pesquisar, etc.; 
 
1.5. deixar de ser um aluno exemplar, cumpridor do Regimento Escolar,demonstrando não ter 
durante às aulas: atenção, pró-atividade, respeito aos colegas e docentes, etc. e por qualquer 
motivo, ser reprovado em disciplinas do seu curso, por rendimento escolar ou freqüência; 
 
1. 6. ultrapassar, ao longo do curso de graduação, o limite de dependências permitido pelo 
Programa PIC/BIC de até 2(duas) disciplinas – para deferimento da Bolsa BIC será considerado o 
semestre anterior do aluno verificando em seu histórico escolar se ficou reprovado em mais de 2 
disciplinas – caso ocorrer mais de 2 reprovações seu pedido será indeferido; 
 
1. 7. não for renovado, por qualquer motivo, o vínculo entre orientador e Bolsista BIC; 
 
1. 8. não cumprir a carga horária estabelecida de 12 horas mensais; 
 
1. 9. O Bolsista BIC que perder o direito à Bolsa BIC terá seu benefício financeiro, nas parcelas da 
semestralidade, imediatamente cancelado, sendo gerado pela Tesouraria um carnê de parcelas 
referentes aos meses do semestre, nos quais teve o benefício cancelado, devendo comparecer 
para receber o Carnê adicional logo após ser notificado do cancelamento; 
 
1. 10. O bolsista BIC que tiver seu benefício financeiro cancelado, somente poderá se candidatar 
ao retorno do benefício no próximo semestre letivo, quando deverá apresentar durante o prazo 
de matrículas, seu projeto de pesquisa devidamente corrigido e atualizado pelo docente 
orientador, sendo este expediente feito por sua iniciativa voluntária, isentando-se a Instituição de 
fornecer atendimento didático nesta fase. Para obtenção de nova Bolsa BIC deverá protocolar na 
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Secretaria, no penúltimo sábado do mês (sábado destinado às Orientações do projeto de pesquisa 
dos alunos beneficiados com a BIC) nos meses de novembro e de junho de cada ano escolar, o seu 
Projeto de Pesquisa, devidamente avaliado e com parecer de aprovação de um docente do curso, 
que será o efetivo orientador da pesquisa, para que, após aprovação do NUPES, possa protocolar o 
novo pedido da Bolsa BIC, durante o próximo período de matrícula ao semestre seguinte. 
 
1. 11. Incorrer em falta gravíssima ou ser advertido por escrito pela terceira vez, por indisciplina, 
inépcia ou negligência no exercício de sua função como Bolsista BIC.A desclassificação, quaisquer 
que sejam as razões, deverá ser analisada e decidida de comum acordo pelas Coordenações de 
cursos, Direção da Faculdade e Nupes – Núcleo de Pesquisa. Cabe aos coordenadores 
comunicarem os seus alunos sobre a perda da bolsa.  
 
 
 
 
2. Indisciplina ou Negligência: 
 
2.1. Caso a Coordenação de curso entenda que o comportamento do Bolsista BIC é passível de ser 
qualificado como indisciplina ou negligência, poderá aplicar advertência escrita ao mesmo, 
devendo o ocorrido ser comunicado à Direção da Faculdade; 
 
2.2. As faltas consideradas gravíssimas ou a terceira advertência escrita poderão motivar o 
desligamento do Bolsista BIC, mediante consonância entre as Coordenações de cursos e Direção 
da Faculdade e Núcleo de Pesquisa – NUPES. 
 
3. Obrigações do Bolsista BIC para manutenção de sua Bolsa 
 
3.1. Freqüência ao calendário de atividades com 12 horas mensais obrigatórias, elaborado no 
início de cada semestre de acordo com o Capítulo I- DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
3.2. Não infringir o Regimento Escolar da Faculdade; 
 
3.3. Não ultrapassar de 2 faltas no semestre, devidamente justificadas dentro das normas 
expostas no Capítulo II e 1.4. do Capítulo I– DISPOSIÇÕES GERAIS ; 
 
3.4. Obedecer aos prazos para realização dos trabalhos solicitados pelo orientador de pesquisa. 
 
3.5 O bolsista também assume a obrigatoriedade de produzir um artigo científico a cada ano. 
 

Capítulo III – DOS CASOS NÃO PREVISTOS E DAS EXCEPCIONALIDADES 
 
1. Os alunos dos primeiros e segundos períodos dos cursos superiores ministrados pela FAEF estão 
sujeitos a estas mesmas normas de manutenção da Bolsa de Iniciação Científica – BIC. 
 
2. Os alunos dos últimos ou penúltimos termos, que se encontram na fase de elaboração do TCC, 
estão sujeitos às mesmas normas estabelecidas neste Regulamento, para manutenção da Bolsa de 
Iniciação Científica BIC. 



FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

5 

Garça SP 

 
 

Capítulo IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. os alunos participantes do Programa PIC da Faculdade terão prioridade nas indicações para 
empregos e estágios que ocorrerem com a intervenção da FAEF. 
 
2. Alunos pertencentes aos Programas de Bolsas governamentais em parceria com a FAEF: Bolsa 
Escola da Família e Bolsa Ler e Escrever – programas estaduais; e Prouni –programa federal, 
podem se beneficiar da Bolsa BIC de forma voluntária, recebendo apenas o benefício cognitivo do 
programa, estando sujeito às mesmas normas dos que se beneficiam financeiramente do 
Programa PIC/FAEF exceto a exigência de que participem do sábado obrigatório.   
 
3. Aluno pertencente aos FIES pode aderir e se beneficiar financeiramente do Programa PIC/BIC da 
FAEF, estando sujeitos às mesmas normas e exigências para sua manutenção: 
 
3.1. No caso de perda do benefício BIC a Tesouraria/FAEF emitirá um carnê com os boletos 
referentes aos meses (parcelas) nos quais teve o benefício cancelado, nos valores da Bolsa BIC que 
perdeu, devendo quitá-los mensalmente para não ser considerado inadimplente. 
 
4. Todos os casos não previstos neste regulamento e os de caráter excepcional deverão ser 
analisados pelas respectivas Coordenações de cursos e encaminhados à Coordenação do NUPES e 
Direção da Faculdade, para decisão conjunta. 
 
5. Os alunos beneficiados com a Bolsa BIC darão obrigatoriamente ciência deste Regulamento. 
 
Publicado em: Garça, 20 de abril de 2013. 
Revisto para nova publicação em: Garça, 18 de outubro de 2013. 
 
Direção, Nupes, Nuen/FAEF. 
 


