EDITAL
O Reitor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, no uso de suas atribuições regimentais,
faz saber que, de 01 a 16 de fevereiro de 2018, estarão abertas as inscrições para o processo
de seleção de projetos de pesquisa que atendam aos requisitos para participar da Iniciação
Científica voluntária.
I – Poderão participar da Iniciação Científica voluntária, estudantes matriculados nos cursos
de graduação da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, que tenham interesse em
desenvolver pesquisa científica e que sejam indicados por professor doutor vinculado à
Faculdade.
II - O estudante deve dedicar-se pelo menos doze horas semanais à pesquisa.
III – Os projetos de pesquisa apresentados pelos professores devem estar articulados com as
linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação.
IV - O professor deve indicar um estudante para participar da pesquisa como voluntário e
apresentar plano de trabalho a ser realizado por ele.
V - Os projetos de pesquisa deverão ser entregues nas secretarias dos Departamentos de
Filosofia e Teologia até o dia 16 de fevereiro de 2018.
VI – A seleção dos projetos será realizada de acordo com os seguintes critérios: qualidade do
projeto; qualidade do plano de trabalho; integração com a pós-graduação; currículo do
pesquisador; histórico escolar do aluno;
VII – O resultado da seleção será divulgado em 23 de fevereiro de 2018.
VIII – A seleção dos projetos apresentados ao PIBIC/FAJE voluntário será realizada em
conjunto com a seleção dos projetos de pesquisa que concorrem a bolsas de iniciação
científica da FAPEMIG. Sendo assim, todos os projetos serão classificados numa listagem
comum.
IX – De acordo com a classificação dos projetos, os primeiros colocados – que atendam a
todos os requisitos do Edital PIBIC/FAPEMIG – receberão bolsas da FAPEMIG. Os demais
projetos aprovados poderão ser desenvolvidos de modo voluntário.

XV - Documentos indispensáveis para a inscrição:
a)
b)
c)
d)

Projeto de pesquisa;
Plano de trabalho para os estudantes de Iniciação Científica;
Histórico atualizado dos alunos candidatos à iniciação científica.
Caso deseje submeter o projeto, também, à seleção FAPEMIG, são necessários os
Formulários 1, 10 e 10.1 devidamente preenchidos e assinados (Os arquivos estão
disponíveis no Portal FAJE. Clicar na logomarca do PIBIC no canto inferior
direito da página principal, depois em PIBIC-FAPEMIG, finalmente em
FORMULÁRIOS).

Observação: todos estes documentos devem também ser encaminhados em formato
PDF para o e-mail coordenadorpibic@faje.edu.br.

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2017.

Prof. Dr. Álvaro Mendonça Pimentel SJ
Reitor

