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PIBIC/FAPEMIG/UNIVÉRTIX – 2019-2020 

 

Pelo presente edital faz-se saber que estarão abertas, no período de 01 de outubro de a 

20 de novembro de 2018, as inscrições para seleção de bolsistas do PIBIC – Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 2019-2020, administrado pela coordenação 

de Pesquisa da Faculdade Vértice – Univértix.  

 

1. DOS OBJETIVOS DO PIBIC 

Incentivar a integração dos alunos de graduação no meio científico e contribuir para o 

fortalecimento e consolidação científica das instituições mineiras de ensino e pesquisa por 

meio da concessão de cotas institucionais de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica. 

 

 2. DA BOLSA  

2.1) Vigência: de 05/03/2019 a 05/02/2020.  

2.2) A bolsa tem caráter transitório, é isenta de imposto de renda, não gera vínculo 

empregatício e não poderá ser pleiteada por alunos que possuem carteira assinada.  

2.3) A cota de 20 bolsas PIBIC/FAPEMIG deverá ser distribuída de modo a assegurar que 

os bolsistas sejam orientados pelos professores/pesquisadores de maior competência 

científica e capacidade de orientação.  

2.4) O professor não é remunerado pelo acompanhamento dos projetos.   

2.5) O aluno não poderá acumular bolsa de iniciação científica por período superior a 24 

meses. 

 

3. DOS REQUISITOS DO BOLSISTA  

3.1) Estar matriculado regularmente em curso de graduação da Univértix. 

3.2) Ser indicado pelo orientador e selecionado pelo Programa. 

3.3) Não ter vínculo empregatício.  



3.4) Ter elevado desempenho curricular, com coeficiente mínimo de 65 pontos e não 

possuir nenhuma reprovação.  

3.5) Estar cursando do segundo até o antepenúltimo período do curso.    

3.6) Dedicar-se vinte horas semanais às atividades propostas no plano de trabalho e 

outras designadas pelo seu orientador.  

3.7) O aluno selecionado no presente edital deverá possuir uma conta no banco do Brasil 

em seu nome, na qual será realizada o pagamento da bolsa. Àquele que não possuir 

conta no referido banco providenciar a abertura em até 15 dias após a divulgação do 

resultado final. 

3.8) Apresentar ao orientador, ao final da bolsa, relatório das atividades desenvolvidas e 

resultados finais do projeto, para que este possa ser publicado integralmente na forma de 

artigo preferencialmente no Fórum Acadêmico da Faculdade Vértice (FAVE).   

3.9) Agradecer à FAPEMIG pela bolsa concedida quando publicar os resultados parciais 

e/ou finais no FAVE, congressos, periódicos e quaisquer outros meios. 

3.10) Estar cadastrado na plataforma EVEREST (http://everest.fapemig.br/home/login). 

(Incluir cópia impressa e digital na documentação entregue). 

3.11) Preencher o relatório trimestral e final (3 relatórios trimestrais e o relatório final) – 

versão digital e impressa assinada - de atividades durante o período de vigência do 

projeto e protocolar na Coordenação de Pesquisa nas datas determinadas.  

3.12) Participar do grupo de Pesquisa do curso... 

 

4. DOS REQUISITOS DO ORIENTADOR  

4.1) Estar cadastrado e com lançamentos atualizados (prazo máxima de um mês antes da 

inscrição no processo seletivo) na Plataforma Lattes do CNPq. (Incluir cópia impressa e 

digital na documentação entregue). 

4.2) Possuir preferencialmente a titulação mínima de Mestre e apresentar excelente 

produção científica, tecnológica ou artístico-cultural nos últimos 5 anos.  

4.3) Não ter simultaneamente sob sua orientação mais de um bolsista da FAPEMIG na 

modalidade de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica. 

4.4) Manter vínculo com a instituição beneficiária durante todo o período de vigência da 

bolsa. Caso o professor seja desvinculado da Instituição durante o período de vigência do 

Projeto, os procedimentos serão informados pela Comissão interna de PIBIC, conforme 

protocolo institucional.   

4.5) Apresentar a indicação do aluno para concorrer ao processo seletivo como também 

toda a documentação exigida.  

4.6) Comparecer em todas as convocações de reuniões relacionadas à execução do 

PIBIC.  

http://everest.fapemig.br/home/login


4.7) Assumir compromisso institucional com a orientação do bolsista, mesmo que esta 

seja sem remuneração direta. Tendo como responsabilidade a orientação do aluno nas 

variadas etapas da pesquisa, desde o planejamento do trabalho até a publicação dos 

resultados no FAVE, em congressos, em periódicos ou quaisquer outros meios. 

4.8) Assumir o compromisso junto ao bolsista de publicar os resultados do trabalho em 

forma de resumo expandido ou artigo, mesmo que com resultados parciais, no Fórum 

Acadêmico da Faculdade Vértice – FAVE, em setembro, no ano inicial de vigência do 

projeto. Além de incluir o nome do bolsista em publicações que o mesmo tenha 

efetivamente contribuído. 

4.9) Indicar as fontes de recursos que asseguram a execução do projeto de pesquisa a 

que se vincula o bolsista.  

4.10) Ter projeto de pesquisa que reflita originalidade, relevância, viabilidade técnica e 

que obedeça todos os critérios éticos compatível com a metodologia e plano de trabalho 

propostos para o bolsista.  

4.11) Não possuir nenhum tipo de pendência relacionada a PIBIC de anos anteriores.  

4.12) Solicitar que a bolsa do orientado seja cancelada caso o mesmo não esteja 

desempenhando suas atividades conforme solicitação do orientador ou esteja 

descumprindo os requisitos dos itens 3.3 e 3.6. 

4.13) Estar cadastro na plataforma EVEREST (http://everest.fapemig.br/home/login).  

4.13) Participar do grupo de Pesquisa do curso... 

4.14) Comitê de ética: compromisso do orientador.h  

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

A coordenação não aceitará inscrições fora do prazo determinado neste Edital, com 

documentação incompleta e não será permitida a troca de documentos após a realização 

da inscrição.  

Cada docente/pesquisador poderá submeter apenas um projeto no edital de cada ano.  

Para a efetivação da inscrição são solicitados os seguintes documentos na versão digital 

e impressa:   

5.1) Formulário de inscrição (Formulário 1 e 10). ACESSAR FORMULÁRIO 1 e 

FOMULÁRIO 10. 

5.2) Curriculum Lattes do orientador e do orientado; 

5.3) CPF do aluno (cópia legível) 

5.4) Histórico Escolar impresso do aluno atualizado e completo. (Deverá ser solicitado 

pelo orientador junto à Secretaria, sem custos.) 

Os Documentos que solicitam assinatura deverão ser digitalizados com as referidas 

assinaturas.  

http://everest.fapemig.br/home/login


5.5) Projeto de Pesquisa contendo os seguintes elementos. 1. Introdução (contendo 

justificativa, questão norteadora/problema, objetivo e relevância, além dos autores 

citados) (2) Fundamentação teórica/Revisão de Literatura; (3) Metodologia (classificação 

do tipo de pesquisa, descrição do contexto investigado, das pessoas pesquisadas e dos 

critérios de seleção, dos instrumentos de coleta de dados, aspectos éticos e cronograma). 

(4) Referências bibliográficas conforme normas.  

Para elaboração do Projeto deverão ser utilizadas preferencialmente artigos científicos 

dos últimos 5 anos e este deverá ter o mínimo de 8 e o máximo de 12 páginas (exceto 

capa, contra capa e referências), em fonte Arial 12, espaçamento 1,5 entre linhas.  

O projeto deverá ser escrito seguindo as normas do Guia de Normatização de Trabalhos 

Acadêmicos da Faculdade Vértice – UNIVÉRTIX. ACESSAR GUIA. 

Projetos fora das normas serão desclassificados. 

5.6) Plano de trabalho do acadêmico bolsista apresentado em separado e identificado 

com o título do trabalho, objetivo, titulação e nome completo do professor pesquisador, 

nome completo do bolsista, curso, período e cronograma de execução detalhado para um 

período de doze meses, contendo todas as etapas da pesquisa. ACESSAR MODELO 

PLANO. 

5.7) Comprovante de inscrição do orientador e do aluno junto ao sistema EVEREST. 

 

DATA, HORÁRIO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Os documentos deverão ser 

PROTOCOLADOS no período de 01/10/2018 a 20/11/2018, no Setor de Atividades 

Complementares, das 19h às 22h.  

 

6. JULGAMENTO E SELEÇÃO DOS PROJETOS 

A análise dos processos de inscrição, de acordo com critérios apresentados neste edital, 

será realizada pela Comissão Interna de PIBIC/UNIVÉRTIX, composta por professores 

pesquisadores, representando as áreas de Saúde, Ciências Agrárias, Exatas, Humanas e 

Sociais Aplicadas.  

Nenhum dos membros da Comissão Interna de PIBIC/UNIVÉRTIX poderá submeter 

Projetos concorrendo a este edital. 

A seleção será realizada em duas chamadas: 

Primeira chamada: com cota de bolsa para cada curso. 

Segunda chamada: caso seja preenchida a cota de cada curso e ainda restem bolsas, 

uma nova chamada será realizada sem considerar essa separação por cota de curso, isto 

é, serão considerados os diversos projetos não selecionados na primeira chamada, 

considerando a nota final do projeto, orientador e aluno inscrito na chamada deste edital. 



A nota final da proposta será composta pelas seguintes notas: Curriculum Lattes do 

professor (15%), Curriculum lattes do orientado (10%), projeto de pesquisa e plano de 

trabalho (60%), desempenho acadêmico do aluno/ por curso (15%).  

O projeto de pesquisa e os currículos serão analisados conforme os critérios de seleção 

em anexo. 

 

7. RESULTADO DA SELEÇÃO  

O resultado do Processo Seletivo será divulgado até 14 de dezembro de 2018, no site 

www.univertix.net e fixados nos murais da Instituição. 

 

8. SUBSTITUIÇÃO DO BOLSISTA  

8.1) A substituição do bolsista dar-se-á mediante ofício com solicitação justificada do 

Orientador e indicação de novo bolsista cujo rendimento acadêmico assegure a 

mesma nota obtida no processo seletivo. A justificativa será analisada pela Comissão 

Interna de PIBIC/UNIVÉRTIX, Coordenação de Pesquisa e pela Direção Geral e, em 

seguida, encaminhada à FAPEMIG. 

8.2) O período de vigência da bolsa concedida ao bolsista substituto não poderá ser 

inferior a 6 (seis) meses. Casos especiais serão analisados pela Comissão Interna de 

PIBIC/UNIVÉRTIX, Coordenação de Pesquisa e pela Direção Geral, junto à 

FAPEMIG.  

 

9. O não cumprimento de quaisquer requisitos deste edital acarretará na desclassificação 

do projeto.  

 

10. As demais situações não previstas neste edital deverão ser encaminhadas para a 

Comissão Interna de PIBIC/UNIVÉRTIX para análise. 

 

Matipó, 01 de outubro de 2018. 

 

Profª M.Sc. Kelly Aparecida do Nascimento  
Coordenadora de Pesquisa e Extensão  
 
 
Prof. D.Sc. Lucio Flávio Sleutjes  
Diretor Geral  
 
 
 

http://www.univertix.net/


ANEXO I - AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR 
 O Orientador que receber a maior nota será considerado com nota total 15% e 
os demais terão as notas calculadas proporcionalmente ao primeiro colocado.  
OBS: só serão validadas as publicações, orientações e bancas dos últimos 3 anos. 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  
1) TITULAÇÃO 

• Doutorado: 30,0 pontos 

• Mestrado: 20,0 pontos 

• Especialização: 10,0 pontos 
 
2) PUBLICAÇÃO 
2.1) Autor ou Coautor de livros com ISBN 

• Livro: 5,0 pontos 

• Capítulo de livro: 4,0 pontos 
 
2.2) Autor ou Coautor de artigos publicados em periódicos científicos avaliados pelo 
sistema QUALIS-CAPES, disponível na Plataforma Sucupira 
  

Classificação CAPES Pontuação 

A1 5,0 

A2 4,0 

B1 3,0 

B2 2,0 

B3 1,5 

B4 1,2 

B5 0,5 

 
2.3) Autor ou Coautor de resumos simples ou expandido publicados em anais de 
eventos, com limite máximo de 25 publicações. 

• Evento nacional: 0,2/resumo 

• Evento internacional: 0,4/resumo 
 
2.4) Autor ou Coautor de artigos completos publicados em anais de eventos, com 
limite máximo de 25 publicações. 

• Evento nacional: 0,3/artigo 

• Evento internacional: 0,5/artigo 
 
3) Orientações concluídas: 

• Iniciação científica: 2,0/estudante 

• Trabalho de conclusão de curso: 0,5/estudante 

• Monitor: 0,5/semestre 
 
4) Participação de bancas 

• Mestrado/Doutorado: 1,0/banca 

• Trabalho de conclusão de curso: 0,3/banca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO II - AVALIAÇÃO DO ALUNO 
 O aluno que receber a maior nota será considerado com nota total 25% (15% 
currículo e 10% desempenho acadêmico) e os demais terão as notas calculadas 
proporcionalmente àquele.  
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  
 
1) PUBLICAÇÃO 
1.1) Autor ou Coautor de livros com ISBN 

• Livro: 5,0 pontos/publicação 

• Capítulo de livro: 4,0 pontos/publicação 
 
1.2) Autor ou Coautor de artigos publicados em periódicos científicos avaliados pelo 
sistema QUALIS-CAPES, disponível na Plataforma Sucupira 
  

Classificação CAPES Pontuação 

A1 5,0 

A2 4,0 

B1 3,0 

B2 2,0 

B3 1,5 

B4 1,2 

B5 0,5 

 
1.3) Autor ou Coautor de resumos simples ou expandido publicados em anais de 
eventos, com limite máximo de 15 publicações. 

• Evento nacional: 0,5/resumo 

• Evento internacional: 1,0/resumo 
 
2.4) Autor ou Coautor de artigos completos publicados em anais de eventos, com 
limite máximo de 15 publicações. 

• Evento nacional: 2/artigo 

• Evento internacional: 3/artigo 
 
2.5) Atividades extracurriculares 

• Monitoria remunerada: 1,5/semestre 

• Monitoria não remunerada: 0,5/semestre 

• Tutoria: 0,5/semestre 

• Estágio remunerado ou não remunerado: 0,5/400horas ou semestre 
 
 
2) DESEMPENHO ACADÊMICO 
Avaliação do Coeficiente Geral 

Ao maior coeficiente geral será atribuída nota 10 e as demais notas serão 
calculadas proporcionalmente àquele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ANEXO III - AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 
JUSTIFICATIVA: Contribuição da pesquisa para o desenvolvimento científico e 
tecnológico, utilização de linguagem clara e objetiva. Importância do projeto para a 
formação do aluno como pesquisador.  (9 pontos). 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO: clareza ao descrever e delimitar o 
problema além das hipóteses para solucioná-los, utilização de bibliografia atual e 
adequada para a pesquisa (9 pontos). 
 
RELEVÂNCIA: importância ou relevância (social ou científica) do fenômeno 
investigado. É o impacto social do estudo, isto é, para que ele servirá depois de 
pronto. (12 pontos). 
 
OBJETIVOS: clareza ao definir o que se pretende alcançar com o projeto, coerência 
dos objetivos com o referencial teórico (12 pontos). 
 
METODOLOGIA: definição do tipo de pesquisa, critérios a serem avaliados para 
alcançar o objetivo da pesquisa, técnicas e instrumentos que serão utilizados e 
análise dos dados que será realizada (12 pontos). 
 
PLANO DE TRABALHO: Detalhamento das atividades planejadas para a realização 
da pesquisa, além da viabilidade de execução do mesmo (6 pontos) 
 
 


