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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 16/2020, de 28 de Outubro de 2020. 

 

 

 Aprova o Programa de Iniciação Científica – ProIC da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento Interno 

da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

CONSIDERANDO:  
 

 a iniciação científica como um conjunto de atividades teóricas e metodológicas que 

introduz o discente no campo da pesquisa e da geração de novos conhecimentos;  

 o cenário atual de expansão e a importância estratégica de se ampliar na Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna o acesso docente e discente às atividades de pesquisa, no âmbito da 

iniciação científica, e de contribuir para a criação e o fortalecimento de redes de pesquisa 

nacionais, regionais e/ou internacionais;  

 a necessidade de estimular a produção científica em coautoria docente e discente da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, conforme recomendam as agências de fomento, 

 

RESOLVE: 

 
 

 

Art. 1.º Instituir o Programa de Iniciação Científica – ProIC da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna, constante do Anexo Único desta Resolução, aprovado pelo Conselho Superior da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna – FASAI. 

 

Art. 2.º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

 
Publicada em 28 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 28 de Outubro de 2020. 

 

 
 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – ProIC 

DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
      

 

 Art. 1º - O Programa de Iniciação Científica – ProIC da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

será regido pelas regras dispostas no presente regulamento, em conformidade com o Regimento 

Geral e pela Política de Pesquisa da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

Parágrafo único. O Programa de Iniciação Científica – ProIC da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna será coordenador pela Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação 

e Internacionalização da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

   

      

CAPÍTULO II  

DOS OBJETIVOS  

    

 

Art. 2º - O Programa de Iniciação Científica tem por objetivos:  

 

  

I. proporcionar aos discentes de graduação a oportunidade institucional de Iniciação 

Científica, compatível com seu grau de formação e conhecimento;  

II. assegurar maior cooperação entre os discentes e docentes nas atividades de pesquisa, 

no âmbito da graduação;  

III. propiciar a melhoria da qualidade de ensino de graduação, bem como das atividades de 

pesquisa, inovação e extensão, por meio do retorno dos resultados obtidos pelos 

acadêmicos; 

IV. despertar a vocação científica e incentivar potenciais entre discentes de graduação, em 

todas as áreas do conhecimento, mediante participação em projetos de pesquisa e de 

iniciação científica orientados por pesquisadores qualificados, contribuindo para a 

formação de recursos humanos para a pesquisa; 

V. estimular pesquisadores a engajar discentes de graduação no processo acadêmico, 

otimizando a capacidade de orientação à pesquisa na Instituição; 

VI. incentivar discentes de graduação, inserindo-os em projetos de pesquisa e de iniciação 

científica, propiciando a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como o 

desenvolvimento de suas potencialidades; 

VII. qualificar e preparar discentes de graduação para a sua inserção em programas de pós-

graduação, contribuindo para a redução do tempo médio de titulação de mestres e 

doutores, bem como aprimorar o processo de formação de profissionais para o mercado 

de trabalho; 
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VIII. consolidar os grupos de pesquisa e de iniciação científica na Faculdade Santo Agostinho 

de Itabuna. 

 

 

CAPÍTULO III  

DA ESTRUTURA E DA GESTÃO DO ProIC  

  

 

Art. 3º - O Programa de Iniciação Científica da FASAI compreende o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e o Programa Institucional de Voluntários de Iniciação 

Científica (PIVIC), regulamentados pelos respectivos editais. 

 

§1o Os alunos que participarem do PIVIC não receberão bolsas de iniciação científica.  

  

§2o O número de estudantes que participarão do PIBIC será de até 02 (dois) por pesquisador 

doutor, e 01 (um) por pesquisador mestre.  

  

Art. 4º - Poderão ser firmados convênios com agências financiadoras de pesquisa e de fomento à 

pesquisa e à iniciação científica.  

  

Art. 5º - As bolsas de Iniciação Científica serão coordenadas pelo Comitê Institucional do Programa 

de Iniciação Científica - CIProIC, nomeados, dentre pesquisadores vinculados à Instituição, pela 

Direção Geral da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna.  

  

§1º Comitê Institucional do Programa de Iniciação Científica – CIProIC será coordenado pela 

Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

§2º A concessão das bolsas do PIBIC será regida pelo presente regulamento, bem como pelas 

regras estabelecidas em editais destinados a esse fim. 

 

§3º São atribuições do Comitê Institucional do Programa de Iniciação Científica - CIProIC:   

 

a) estabelecer e revisar as normas que regem o Programa de Iniciação Científica;  

b) estabelecer as normas para o processo de seleção;  

c) participar do processo de seleção dos projetos/orientandos;  

d) avaliar o desempenho dos orientandos, pela análise dos relatórios semestral e anual;  

e) analisar os resumos dos trabalhos, antes da sua publicação nos anais do Encontro Anual de 

Iniciação Científica da FASAI; 

f) participar do Encontro Anual de Iniciação Científica da FASAI, avaliando os trabalhos e o 

desempenho dos estudantes;   

g) avaliar os relatórios semestrais e anuais dos orientandos;  

h) decidir sobre casos não previstos nesta Resolução; 

i) elaborar e revisar as normas do processo seletivo do Programa de Iniciação Científica;  

j) elaborar as normas de avaliação dos relatórios semestrais e anuais dos orientandos;  

k) organizar o Encontro Anual de Iniciação Científica da FASAI;  
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l) incentivar a realização de seminários preliminares ao Encontro Anual de Iniciação Científica da 

FASAI. 

  

  

  

CAPÍTULO IV  

DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO DE ORIENTADORES 

 

 

Art. 6º - São requisitos fundamentais para ingresso do orientador no Programa de Iniciação 

Científica:  

 

I. ser pesquisador ou professor em atividade na Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, com 

produção científica comprovada nos últimos 05 (cinco) anos e possuidor do título de doutor 

ou mestre;  

II. não estar em situação de inadimplência com o Programa de Iniciação Científica da FASAI;  

III. ter vínculo com o ensino de graduação da FASAI em tempo parcial, integral ou dedicação 

exclusiva;  

IV. possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;  

V. responsabilizar-se, mediante termo de compromisso, pela orientação dos discentes nas 

distintas fases do trabalho científico.  

  

 

 

 CAPÍTULO V  

DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO DE DISCENTES NO PROGRAMA  

  

  

 

Art. 7º - São requisitos fundamentais para o ingresso do discente no Programa de Iniciação 

Científica:  

  

I. ser discente de graduação, devidamente matriculado em um dos cursos da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna; 

II. ter disponibilidade de dedicação à pesquisa, em horários compatíveis com o desenvolvimento 

da atividade de Iniciação Científica à qual se vincula, sem prejuízo de suas atividades 

acadêmicas; 

III. não estar em situação de inadimplência com o Programa de Iniciação Científica da FASAI; 

IV. possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

V. responsabilizar-se, mediante termo de compromisso, pelas atividades do projeto de pesquisa, 

elaboração de relatórios e apresentação dos resultados da pesquisa na Encontro Anual de 

Iniciação Científica da FASAI. 

 

Parágrafo único. A admissão de discentes para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) e para o Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica (PIVIC) 

deve seguir as regras dispostas em editais destinados a esse fim.  
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CAPÍTULO VI  

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DISCENTES E DOS ORIENTADORES  

  

 

  

Art. 8º - Aos discentes admitidos em qualquer um dos Programas de Iniciação Científica da FASAI, 

sob orientação e responsabilidade do professor orientador, compete:  

  

I. conhecer a resolução do ProIC FASAI;  

II. os discentes bolsistas e discentes  de iniciação científica voluntários devem seguir as 

atribuições que constam nos respectivos editais; 

III. os discentes bolsistas devem seguir as atribuições que constam do edital destinado a esse 

fim; 

IV. durante a vigência da bolsa e manter um bom rendimento acadêmico;  

V. executar o plano de trabalho, sob orientação do pesquisador;  

VI. apresentar, após seis meses de vigência da bolsa, relatório de pesquisa contendo os 

resultados parciais obtidos;  

VII. apresentar, ao término da vigência da bolsa, relatório final de atividades, no prazo de 30 dias;  

VIII. apresentar relatório de atividades, devidamente assinado pelo orientador, caso sua 

participação no Programa de Iniciação Científica seja cancelada;  

IX. enviar o resumo a ser apresentado no Encontro Anual de Iniciação Científica da FASAI;  

X. apresentar os resultados da pesquisa no Encontro Anual de Iniciação Científica da FASAI;  

XI. participar, obrigatoriamente, das atividades do Encontro Anual de Iniciação Científica da 

FASAI, na sua área de conhecimento, bem como das sessões de abertura e encerramento. 

O não atendimento a esta exigência implicará em inadimplência com o Programa, ficando o 

aluno, nessa situação, impedido de receber o certificado de participação no Encontro Anual 

de Iniciação Científica da FASAI e qualquer declaração referente à sua participação no 

Programa de Iniciação Científica da FASAI;  

 

Parágrafo único. O orientador pode solicitar a inclusão de estudantes voluntários de iniciação 

científica ou de bolsistas de outras fontes de financiamento após o período de inscrição 

estabelecido nos editais, desde que submeta o projeto à avaliação do Comitê Institucional do 

Programa de Iniciação Científica - CIProIC pelos mesmos procedimentos e critérios estabelecidos 

nos editais. O acompanhamento e avaliação dos projetos obedecerão aos critérios e prazos 

estabelecidos pela Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e 

Internacionalização. 

    

 

Art. 9º -  Compete ao professor orientador os seguintes encargos:  

  

I. coordenar os trabalhos e orientar o discente nas diversas fases da atividade científica, 

incluindo o desenvolvimento do plano de trabalho, a elaboração do relatório final e a 

elaboração de resumos e trabalhos para apresentação em eventos científicos;  

II. acompanhar a exposição de seu orientando, por ocasião do Encontro Anual de Iniciação 

Científica da FASAI;  

III. encaminhar o relatório elaborado pelo discente, de acordo com o regimento de cada 

modalidade ao ProIC;  
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IV. incluir o nome do discente nas publicações e nos trabalhos apresentados em eventos 

científicos, cujos resultados tiveram a participação efetiva do discente de iniciação científica;  

V. enviar mensalmente, à coordenação do programa, a ficha de frequência do discente, quando 

for o caso;  

VI. solicitar, à coordenação competente, o afastamento ou desligamento do discente em caso do 

não cumprimento da presente Resolução. 

VII. orientar o aluno nas diferentes etapas do trabalho científico, na elaboração dos relatórios 

parcial e final, na reformulação dos mesmos quando solicitados pelo Comitê Institucional do 

Programa de Iniciação Científica - CIProIC, no material para apresentação no Encontro Anual 

de Iniciação Científica da FASAI, bem como em eventos científicos nacionais e/ou 

internacionais; 

VIII. solicitar ao coordenador do ProIC o cancelamento da bolsa do bolsista que tenha 

descumprido as normas do Programa, a fim de evitar pagamento indevido de bolsa; 

IX. participar da avaliação de resumos do Encontro Anual de Iniciação Científica da FASAI. 

  

  

 

CAPÍTULO VII 

 DO COMITÊ DE ÉTICA  

  

  

Art. 10 - As pesquisas que envolvam seres humanos ou animais deverão ter aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa e apresentar o Certificado de Qualidade em Biossegurança, quando envolver 

produtos transgênicos, conforme Decreto Federal em vigor.  

  

  

 

CAPÍTULO VIII  

DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS DISCENTES  

  

  

Art. 11 - O orientador deverá acompanhar e avaliar o desempenho do discente nas suas atividades 

de pesquisa.  

 

Art. 12 - Anualmente, no primeiro mês de vigência da bolsa, a Coordenação do Programa reunirá 

os orientandos e orientadores para a divulgação das responsabilidades assumidas pelos mesmos 

com o Programa de Iniciação Científica. 

 

Art. 13 - Após 06 (seis) meses de vigência da bolsa, o bolsista deve apresentar, para fins de 

avaliação, o relatório parcial do trabalho desenvolvido durante o período e, após 01 (um) ano de 

vigência da bolsa, entregar o relatório final de atividades. 

 

Art. 14 - Após 01 (um) ano de vigência da bolsa, será realizado o Encontro Anual de Iniciação 

Científica da FASAI para a divulgação e avaliação pública do desempenho dos orientandos através 

da apresentação dos resultados dos seus trabalhos, de acordo com as regras definidas em edital 

para esse fim. 
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§1o - No evento a que se refere o caput deste artigo, o Comitê Institucional do Programa de 

Iniciação Científica - CIProIC, fará a avaliação dos resumos dos trabalhos e da apresentação dos 

mesmos, bem como dos relatórios técnico-científicos anual.  

  

§2o - Os melhores trabalhos selecionados pelo Comitê Institucional do Programa de Iniciação 

Científica - CIProIC, levando-se em consideração a qualidade do resumo submetido ao Encontro 

Anual de Iniciação Científica, a apresentação feita pelo aluno bem como a análise do relatório final, 

receberão menção honrosa. 

 

Art. 15 - Após o recebimento do relatório sobre a avaliação do desempenho do Programa de 

Iniciação Científica, a Coordenação do Programa deverá encaminhar cópia do mesmo a todos os 

orientadores. 

  

  

   

 

CAPÍTULO IX 

DO PROCESSO SELETIVO E DA ADMISSÃO 

 

  

 

  

Art. 16 - O processo de seleção ocorrerá mediante lançamento de edital específico, contendo o 

período de inscrições, os critérios para seleção, os procedimentos para pedidos de reconsideração, 

dentre outras informações.  

  

§1º - A primeira etapa de seleção será destinada à eleição de projetos de pesquisa ou iniciação 

científica apresentados pelos pesquisadores ou professores da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna. 

 

§2º - Os projetos selecionados serão divulgados pela Instituição, oportunidade em que será 

realizada a segunda etapa com a seleção dos discentes pelo professor orientador.  

 

§3º - Após o recebimento das inscrições, o coordenador do Comitê Institucional do Programa de 

Iniciação Científica - CIProIC da FASAI convocará todos os membros do Comitê realizarem o 

processo seletivo 

 

§4º - Não será aceita a complementação de documentação depois de encerradas as inscrições. 

 

§5º - Serão eliminados do processo de seleção ou de indicação à bolsa, os projetos de pesquisa 

que: apresentarem documentação incompleta; projetos cujo orientador ou aluno estejam 

inadimplentes com o Programa de Iniciação Científica; ausência de produtividade do orientador 

nos últimos 05 (cinco) anos; alunos com baixo rendimento acadêmico. 

 

§6º - Projetos acompanhados de documentação comprobatória de sua aprovação e financiamento 

por agência oficial de fomento (CNPq, FACEPE, FAPESB, FAPEPI, etc.) serão dispensados da 

avaliação, e, ao mesmo será atribuída à nota máxima. Para fins de direito, apenas um pesquisador 

da equipe do projeto terá este benefício e a quota de bolsa solicitada é para trabalho a ser 

desenvolvido dentro do referido projeto. 
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§7º - O Comitê Institucional do Programa de Iniciação Científica - CIProIC, por meio de sua 

coordenação e, ouvidos os respectivos membros, poderá solicitar consultores ad hoc para o 

processo de seleção dos projetos. 

 

§8º - As solicitações de bolsa submetidas por membros do Comitê Institucional do Programa de 

Iniciação Científica - CIProIC não poderão ser avaliadas pelos professores solicitantes, ficando 

esta função a cargo dos demais membros do Comitê bem como de avaliadores externos. 

  

Art. 17 - Encerrado o processo de avaliação, os avaliadores deverão encaminhar ao Comitê 

Institucional do Programa de Iniciação Científica - CIProIC todos os processos avaliados com a 

respectiva pontuação obtida e o parecer dos avaliadores. 

 

§1º - O Comitê Institucional do Programa de Iniciação Científica - CIProIC divulgará a relação das 

propostas de solicitação contempladas com bolsas de iniciação científica, quando for o caso.  

 

§2º - O Coordenador do Comitê fará a distribuição das bolsas, obedecendo à ordem decrescente 

da classificação geral dos inscritos, de acordo com o estabelecido no respectivo edital. 

 

§3º - O discente contemplado com bolsa de iniciação científica, para receber o benefício, não 

poderá estar recebendo qualquer outra remuneração da FASAI, ser bolsista de outra instituição ou 

possuir vínculo empregatício de qualquer natureza.  

 

§4º - A listagem com o resultado da seleção será divulgada pela Coordenadoria de Pesquisa, Pós-

Graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização. 

 

§5º - Será a relação dos classificados, bem como o prazo e os documentos necessários para a 

implantação da bolsa, estabelecidos pelo respectivo edital. 

 

Art. 18 -. Do resultado caberá recurso, dos orientadores à Coordenação do Programa, no prazo 

indicado no edital a contar da divulgação da listagem parcial dos classificados.  

  

§1o - A Coordenação do Programa convocará os membros do Comitê Institucional do Programa 

de Iniciação Científica - CIProIC e, quando necessário, consultores ad hoc para a revisão dos 

processos sobre os quais for solicitada reconsideração.  

  

§2o - Procedida a revisão dos processos sobre os quais foram solicitados reconsideração, a 

Coordenação do Programa enviará cópia do parecer do respectivo projeto (ou divulgará), emitido 

pelo Comitê Institucional do Programa de Iniciação Científica - CIProIC, ao solicitante da 

reconsideração. 

 

Art.19 - A Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização, 

por meio da Coordenação do Programa, enviará ao CNPq e às Fundações de Amparo à Pesquisa 

anualmente, até o limite de prazo por ele estabelecido, os arquivos eletrônicos contendo o banco 

de dados dos orientandos, dos projetos e dos orientadores, para fins de implantação da quota 

institucional, quando for o caso. 
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CAPÍTULO X  

DA DURAÇÃO DA BOLSA  

  

  

Art. 20 - A admissão do bolsista de iniciação científica será feita, por um período de até 12 (doze) 

meses, mediante a assinatura do termo de compromisso, podendo ser renovada de acordo com o 

cada edital.  

  

  

CAPÍTULO XI  

DO TERMO DE COMPROMISSO  

  

  

Art. 21 - Todo discente que participar do ProIC FASAI deverá, antes de iniciar as suas atividades, 

assinar o termo de compromisso, fornecido pelo CIProIC ou pela agência financiadora (bolsas 

FAPESB e outras), quando for o caso.  

      

   

CAPÍTULO XII  

DO SEGURO OBRIGATÓRIO  

  
  

Art. 22 - Os discentes ingressos no ProIC FASAI contarão com seguro contra acidentes pessoais 

ocorridos durante suas atividades de pesquisa, conforme cada modalidade.  

 

  

  

CAPÍTULO XIII 

DA INADIMPLÊNCIA COM O ProIC  

 

 

 

Art. 23 - Os orientadores e alunos com inadimplência com o Programa de Iniciação Científica da 

FASAI não poderão se inscrever nos editais, ficando o aluno impedido de participar do programa, 

seja como bolsista, seja como voluntário. 

 

Art. 24 – São considerados casos de inadimplência: 

  

I. não participação no Encontro Anual de Iniciação Científica do ano anterior;  

II. não ter entregado relatório parcial ou final de atividades, de acordo com os prazos 

estipulados durante a vigência anterior;  

III. mudança injustificada e não autorizada no projeto;  

IV. insuficiência de resultados frente ao plano de trabalho proposto;  

V. recusa sem justificativa, por parte do orientador, em participar e desenvolver atividades como 

membro do Comitê Institucional do Programa de Iniciação Científica - CIProIC, respeitando 

os prazos estabelecidos.  
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VI. a não participação sem justificativa, por parte de membro do Comitê Institucional do Programa 

de Iniciação Científica - CIProIC, nas atividades inerentes ao mesmo.  

 

 

 

CAPÍTULO XIV 

DA SUSPENSÃO DA BOLSA E SUBSTITUIÇÃO DO BOLSISTA  

 

Art. 25 - A bolsa concedida poderá ser cancelada em qualquer época, nas seguintes situações:  

  

I. quando o discente não cumprir as atribuições específicas estabelecidas pelo regimento 

interno de cada modalidade;  

II. quando houver desistência por parte do discente, que deverá oficializar ao orientador no 

prazo estabelecido no regimento de cada modalidade;  

III. quando o discente não atender às condições estabelecidas no termo de compromisso por ele 

assinado no ato da sua admissão;  

IV. quando se comprovar do discente, falta de assiduidade reiterada, indisciplina, desídia ou 

improbidade;  

V. quando a atividade de pesquisa for suspensa, ou ao seu término, após comunicação formal 

do orientador encaminhada ao CIProIC.  

  

Parágrafo único - O discente deve devolver à agência financiadora ou à Instituição, em valores 

atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso não cumpra os requisitos acima 

estabelecidos, salvo os casos fortuitos ou de força maior.  

  

Art. 26 - Nos casos de desistência ou cancelamento de bolsas, haverá remanejamento, levando-

se em conta os critérios estabelecidos no regimento de cada modalidade.  

  

§1º - O período de vigência da bolsa para estes casos será aquele que complete o período previsto 

(um ano).  

  

§2º - Não havendo substituição no prazo de 01 (um) mês, a bolsa será remanejada para outro 

discente seguindo a lista classificatória.  

  

§3º - O discente excluído não poderá retornar ao programa na mesma vigência. 

 

Art. 27 - A substituição do discente, bolsista ou voluntário, pode ser solicitada, por meio de entrega 

de correspondência formal à Coordenação do Programa, informando o motivo da substituição e, 

apresentando o substituto com a devida documentação.  

  

Art. 28 - Só poderá haver uma substituição de discente em cada projeto e não poderá haver 

substituição de bolsistas nos últimos 03 (três) meses de vigência da bolsa. O substituto assumirá a 

responsabilidade de desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho do bolsista anterior, 

bem como a entrega do relatório final e do resumo para o Encontro Anual de Iniciação Científica.  
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CAPÍTULO XV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

  

Art. 29 - A Coordenação do Programa elaborará, anualmente, um relatório das suas atividades e 

encaminhará à Direção Geral.  

  

Art. 30 - A abertura de edital para seleção de bolsistas será coordenada pela Coordenadoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização.  

  

Art. 31 - A Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização 

expedirá certificados ao professor orientador e aos discentes bolsistas que tiverem exercido suas 

funções, conforme o regimento de cada modalidade.  

  

Art. 32 - Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela Coordenadoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização, vigendo até posterior apreciação e 

pronunciamento do Conselho Superior.  

  

Art. 33 - O presente Regulamento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação por meio de 

Resolução do Conselho Superior.  

  

  
Publicada em 28 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 28 de Outubro de 2020. 

 

 
 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 


