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EDITAL Nº 001/2021 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR INTITULADO 

“ANÁLISE E MONITORAMENTO DA COVID-19” DOS INSTITUTOS DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (ICBS), INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E 

INFORMÁTICA (ICEI) E INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS (ICH), DA 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS.  

Para se inscreverem no processo de seleção deste Edital, os alunos devem estar 

regularmente matriculados nos cursos de graduação do ICBS, ICEI ou ICH, 

cursando do 3º período até o antepenúltimo período antes da formatura. Os 

alunos serão selecionados para participar em projeto de pesquisa de Iniciação 

Científica Voluntária a ser submetido e formalizado junto à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação da PUC Minas (PROPPg).  

 

1. Da inscrição 

1.1. O período de inscrição será de 23/3/2021 a 29/3/2021. 

1.2. Os interessados deverão: 

1.2.1. preencher e assinar a ficha de inscrição no Microsoft Forms 

https://bit.ly/3kLPNGo 

1.2.2. enviar comprovante do histórico escolar da graduação pelo 

Microsoft Forms no momento da inscrição. 

1.2.3. enviar o link do currículo registrado e atualizado na Plataforma 

Lattes no ato da inscrição. As comprovações das informações 

apresentadas no currículo Lattes deverão ser feitas por meio da 

digitalização dos certificados e somente serão solicitadas caso o 

aluno seja aprovado. 

 

2.  Das vagas 

2.1.  Serão oferecidas duas vagas de Iniciação Científica Voluntária para cada 

um dos institutos envolvidos (ICBS, ICEI ou ICH), totalizando seis vagas.  

 

3. Do processo seletivo 

O processo seletivo compreende duas etapas: 

Etapa 1: 

3.1.  Análise da apresentação dos documentos exigidos: ficha de inscrição, 

histórico escolar da graduação e currículo Lattes. 

3.1.1.  A não apresentação dos documentos exigidos implicará na 

desclassificação do candidato do processo seletivo. 

3.1.2.  Os candidatos serão selecionados para a Etapa 2 em função da 

pontuação obtida a partir dos critérios que serão definidos pela 

https://bit.ly/3kLPNGo
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banca examinadora composta por professores do Observatório de 

Saúde responsáveis pelo projeto.  

Etapa 2: 

3.2. Os alunos selecionados para segunda etapa irão participar de entrevista 

online na plataforma Teams, em data a ser agendada posteriormente 

pelos examinadores. O link da entrevista será enviado por e-mail. 

 

4. Das atribuições 

 

4.1. Os alunos selecionados neste processo seletivo participarão do projeto 

de pesquisa interdisciplinar de Análise e Monitoramento da COVID-19, 

desenvolvido nesta Universidade e poderão ser orientados por 

professores vinculados a um Instituto diferente daquele no qual está 

matriculado. 

4.2. Os alunos selecionados deverão participar de atividades de pesquisa 

como coletar dados; analisar resultados; colaborar nos relatórios de 

pesquisa; aprender e elaborar relatórios parciais das atividades de 

pesquisa; participar de congressos e seminários de pesquisa 

apresentando resultados parciais ou totais das pesquisas realizadas; e 

colaborar na elaboração de artigos para publicação do resultado final da 

pesquisa. 

 

5. Requisitos e duração do projeto 

5.1. O aluno será considerado voluntário somente após a assinatura do termo 

de compromisso. A vigência da pesquisa será de 12 meses.  

 

5.2. O aluno deverá dedicar, no mínimo, 12 horas semanais ao projeto. A 

frequência do aluno voluntário deverá ser controlada e atestada pelo 

professor orientador, em formulário próprio. 

 

5.3. Para fazer jus ao certificado de iniciação científica emitido pela 

PROPPg, os alunos devem participar ininterruptamente por, no mínimo, 

seis meses do projeto, devidamente comprovados pelos atestados de 

frequência mencionados no item 5.2 deste edital.  

 

5.4. São requisitos e compromissos obrigatórios do aluno voluntário: 

5.4.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da PUC 

Minas, não podendo estar com previsão de formatura com data 

anterior ao fim do projeto; 

5.4.2. Inscrever sua produção científica no Seminário de Iniciação 

Científica da PUC Minas. 

5.4.3. Elaborar um relatório final referente às atividades desenvolvidas 

durante o período de vigência do projeto, que permita verificar seu 

desempenho acadêmico e científico. Esse relatório deverá ser 
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preparado pelo aluno, com a supervisão do orientador, no prazo 

máximo de 60 dias após a conclusão do projeto.  

5.4.4. Entregar, até 60 dias após a conclusão da pesquisa, uma produção 

científica, sob a forma de artigo científico, livro, capítulo de livro, 

atlas, material didático, software, etc. publicada ou enviada para a 

publicação, pelo professor coordenador do projeto. 

 

5.5. Os alunos voluntários poderão ser substituídos ou desligados a qualquer 

momento, desde que a solicitação seja enviada à coordenação do 

projeto de pesquisa, acompanhada do relatório de atividades do aluno 

substituído ou desligado, para análise e aprovação.  

 

 

Belo Horizonte, 23 de março de 2021. 

 

Professora Giovanna Ribeiro Souto 

Pesquisadora do Institutos de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) 

 

Professor Paulo Fernando Braga Carvalho 

Pesquisador do Instituto de Ciências Humanas (ICH) 

 

Professor Silvio Jamil Ferzoli Guimarães 

Pesquisador do Instituto De Ciências Exatas e Informática (ICEI) 

 

 


