EDITAL
Prot. FAJE 03/2014

O Reitor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, no uso de suas atribuições, faz saber
que estão abertas, de 05 a 25 de fevereiro de 2014, as inscrições para a seleção de projetos de
pesquisa que serão contemplados com Bolsas de Iniciação Científica concedidas pela
FAPEMIG (Programa Bolsa a Iniciação Científica e Tecnológica Institucional - PIBIC).

I. Poderão concorrer às bolsas da FAPEMIG os projetos apresentados por professores
doutores vinculados à Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia.
De acordo com normas da FAPEMIG (normas 4 e 5), o orientador e o bolsista devem
preencher os seguintes requisitos:
1. O orientador:
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

Estar cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq.
Não ter simultaneamente, sob sua orientação, mais de dois bolsistas da
FAPEMIG na modalidade de Bolsa de Iniciação Científica e
Tecnológica.
Ter experiência comprovada na área de pesquisa.
Manter vínculo com a instituição beneficiária durante todo o período de
vigência da bolsa ou ser bolsista Pesquisador Visitante, desde que
demonstrado a vinculação com o projeto de interesse da instituição.
Apresentar a indicação do aluno e o respectivo plano de trabalho para
seleção pela Comissão Interna de Seleção.
Assumir compromisso institucional com a orientação do bolsista.
Na publicação do resultado da pesquisa realizada, indicar as fontes de
recursos que asseguraram a execução do projeto de pesquisa a que se
vincula o bolsista (a saber FAPEMIG).

2. O bolsista:
a)
b)
c)
d)
e)

Estar matriculado regularmente em curso de graduação, onde já deverá
ter cursado, no mínimo, o segundo período.
Não ser beneficiário de qualquer outra bolsa.
Não ter vínculo empregatício.
Ter elevado desempenho curricular.
Dedicar-se vinte horas semanais às atividades propostas no plano de
trabalho.
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II. Serão oferecidas cinco bolsas para cada um dos cursos de graduação, com duração de até
doze meses.

III. O valor da Bolsa de Iniciação Científica oferecida pela FAPEMIG é fixado diretamente
pelo órgão de fomento.

IV. Os projetos de pesquisa deverão ser entregues nas secretarias dos departamentos de
Filosofia e Teologia até 25 de Fevereiro de 2014.

V. O resultado da seleção dos projetos apresentados será divulgado no dia 28 de Fevereiro de
2014.
VI. A bolsa será implementada a partir de março de 2014.
VII. Documentos indispensáveis para a inscrição
a) projeto de pesquisa;
b) plano de trabalho dos bolsistas de Iniciação Científica;
d) histórico atualizado dos alunos candidatos à bolsa de iniciação científica.

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2014
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