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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE APOIO CIENTÍFICO/FUMP/UFMG

EDITAL  PRPq –  BAC/FUMP 13/2012

A Pró-Reitoria de Pesquisa (PRPq) torna público que estarão abertas inscrições para candidatos a 
ORIENTADORES do Programa Institucional de Bolsas de Apoio Científico da Universidade Federal 
de  Minas  Gerais,  administrado  pela  PRPq,  financiado  com  recursos  do  Programa  Nacional  de 
Assistência Estudantil (Pnaes), na área de Apoio Pedagógico, de acordo com o Decreto nº 7234 de  
19/07/2010), com as características que se seguem:

1. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA

Este programa foi  criado para apoiar laboratórios de pesquisa de caráter multiusuário da UFMG, 
mediante  a  concessão  de  Bolsa  de  Apoio  Científico  para  estudantes  assistidos  pela  Fundação 
Universitária Mendes Pimentel (FUMP), auxiliando na formação de profissional técnico especializado,  
engajado  no  desenvolvimento  de  atividades técnicas  desses  laboratórios  de  pesquisa.  O projeto 
pretende incorporar alunos de graduação na atividade de pesquisa laboratorial, oportunizando-lhes 
experiência nesse tipo de atividade, o que poderá ampliar perspectivas para posterior ingresso no 
mercado de trabalho. Tem como objetivos:

1.1. Despertar vocação científica e incentivar talentos entre estudantes de Graduação assistidos pela 
FUMP.

1.2. Proporcionar  ao  aluno  bolsista,  trabalhando  em  ambiente  de  laboratório  de  pesquisa,  a 
aprendizagem de técnicas e métodos utilizados na pesquisa científica, promovendo a capacitação do 
aluno nas atividades, procedimentos e rotina de laboratórios de pesquisa.

1.3. Estimular os pesquisadores com reconhecida excelência na produção do conhecimento científico 
a incorporar estudantes de graduação na rotina de laboratórios de pesquisa.

2. DO EDITAL

O presente Edital tem por finalidade abrir inscrições para pesquisadores, docentes efetivos da UFMG,  
coordenadores ou responsáveis por laboratórios de pesquisa de caráter multiusuário da instituição, 
candidatos a orientadores de alunos bolsistas de Apoio Científico.

2.1. As bolsas de Apoio Científico só serão implementadas para os orientadores docentes, portadores 
do  título  de  Doutor  ou  perfil  equivalente,  que  sejam  coordenadores  ou  responsáveis  por 
laboratórios de pesquisa de caráter multiusuário da UFMG;

2.2.  Os  pesquisadores  orientadores  deverão  possuir  experiência  em  atividades  de  pesquisa,  
produção de conhecimento e formação de recursos humanos;

2.3. Os laboratórios deverão se caracterizar como multiusuário, devendo rotineiramente atender a 
demandas de  acesso  pelos  grupos de pesquisa  da UFMG e deverão  estar  cadastrados na 
plataforma SOMOS da UFMG (www.somos.ufmg.br).

3. DA BOLSA

3.1. A bolsa,  cuja  implementação está  vinculada  à concessão de bolsas no valor  de R$ 500,00 
(quinhentos reais) para alunos indicados para nova bolsa e de R$ 600,00 (seiscentos reais) para 
alunos que forem indicados para renovação, terá vigência de 12 (doze) meses, com início em 1º 
de março de 2013 e término em 28 de fevereiro de 2014.
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3.2. A bolsa tem caráter temporário, é inacumulável com estágios remunerados, bolsas de outros 
programas  (exceto  eventualmente  os  de  assistência  estudantil)  e  empregos  de  qualquer 
natureza, é isenta de imposto de renda e não gera vínculo empregatício.

3.3. O aluno indicado para bolsista deverá estar regularmente matriculado em curso de graduação da 
UFMG, ter perfil e desempenho acadêmico compatível com as atividades previstas no plano de 
trabalho e estar classificado pela FUMP nos níveis I, II ou III.

3.4. O aluno bolsista estará sujeito ao cumprimento das atividades constantes do Plano de Trabalho, 
a ser proposto pelo pesquisador no ato da inscrição, em jornada de 20 (vinte) horas semanais de 
atividades.

3.5. O aluno a ser indicado para bolsista deverá efetivar seu cadastro no sistema de Fomento da 
PRPq, no site www.ufmg.br/prpq, para posterior indicação.

4. DO CANCELAMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO 

4.1. São motivos de cancelamento da bolsa ou substituição do bolsista:
4.1.1. Insuficiência de desempenho.
4.1.2. Vínculo empregatício.
4.1.3. Término da graduação.
4.1.4. Falecimento.
4.1.5. Obtenção de outra bolsa 
4.1.6. Trancamento de matrícula
4.1.7. Desligamento da UFMG
4.1.8. Perda da condição de assistido pela Fump

4.2. Os pedidos de cancelamento ou substituição de bolsistas deverão ser encaminhados pelo 
orientador, através do sistema online, entre os dias 01 até o dia 10 do mês.

4.3. A data limite para substituição corresponde ao oitavo mês do Programa.

4.4. O bolsista excluído não poderá retornar ao sistema no mesmo Programa.

4.5. No caso de cancelamento ou substituição, o orientador deverá fazer uma exposição de motivos, 
no local indicado no sistema online, exceto nos casos do item 4.1.3 (Término da graduação), 
4.1.4 (Falecimento) e 4.1.8 (Perda da condição de assistido).

4.6.  Em  qualquer  situação  de  cancelamento  ou  substituição,  o  aluno  bolsista  deverá  submeter 
relatório das atividades desenvolvidas no Programa, com acesso pelo sistema online disponível 
na página da PRPq (www.ufmg.br/prpq), exceto no caso do item 4.1.4.

5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

No ato da inscrição, o docente solicitante deverá: 

5.1.  Preencher  o  formulário  online de  Inscrição  de  Pesquisadores  candidatos  à  bolsa  de  Apoio 
Científico, disponível na página da PRPq (www.ufmg.br/prpq).

5.2. Anexar documento (formato pdf) contendo:
5.2.1.  Descrição  resumida  do  laboratório  (instalações  e  atividades),  e  de  sua  estrutura 
multiusuária de funcionamento, com o máximo de 2 (duas) páginas em papel A4, fonte de 12 
pontos.
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5.2.2. Relação das publicações em periódicos que se apoiaram na atividade do laboratório nos 
últimos três anos (inclusive aquelas de outros grupos de pesquisa que demandaram o serviço do 
laboratório).

5.3. Anexar documento (formato pdf) contendo Plano de trabalho, em que conste o cronograma de 
atividades e a especificação das atividades de apoio científico que serão esperadas do aluno 
na rotina do laboratório de pesquisa, com o máximo de 2 (duas) páginas em papel A4, fonte de 
12 pontos.

6. DA DATA E DO LOCAL DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas por  formulário  online,  com acesso pela página da Pró-Reitoria  de 
Pesquisa (www.ufmg.br/prpq) e enviadas no período de 17 de dezembro de 2012 a 11 de janeiro de 
2013.

OBSERVAÇÕES:

Não  serão  aceitas  inscrições  fora  dos  prazos  determinados  nesse  Edital  ou  processos 
encaminhados com documentação incompleta. Será de responsabilidade de cada NAPq, ou 
órgão equivalente, verificar a documentação anexada e o preenchimento do formulário online 
pelos pesquisadores.

7. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO

7.1. As solicitações serão analisadas por Comitê designado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, 
que conduzirá o processo de avaliação e de seleção de propostas. Encerrado o processo de 
análise, o Comitê registrará o resultado em ata disponível no sistema online.

7.2. O parecer do Comitê Assessor será submetido à Câmara de Pesquisa, que fará o julgamento 
final.

8. DOS CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO

O julgamento compreenderá duas etapas, uma eliminatória e outra classificatória.

8.1. Serão motivos de eliminação:
8.1.1. Descumprimento do edital.
8.1.2. Inadequação de estrutura multiusuária do laboratório.
8.1.3. Insuficiência do Plano de trabalho.
8.1.4. Qualquer inadimplência do pesquisador para com a PRPq.

8.2. Serão considerados para efeito de classificação:
8.2.1. Natureza multiusuária do laboratório
8.2.2. Produção técnica e científica apoiada pela estrutura e atividades do laboratório.
8.2.3. Grupos de pesquisa que demandam serviço(s) do laboratório.
8.2.4. Outras atividades acadêmicas.

9. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DE APOIO CIENTÍFICO

9.1.1 Preencher  todos  os  dados  do  formulário  online referente  ao  Termo  de  Compromisso  do 
Orientador e do Bolsista (site: www.ufmg.br/prpq  → Sistema de Fomento).

OBS: Qualquer inadimplência do pesquisador para com a PRPq, no momento de implantação 
da bolsa, será motivo de impedimento para implementação.
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10. DOS COMPROMISSOS DO ORIENTADOR

10.1.  Selecionar  o  bolsista  a  partir  da  relação  de  estudantes  assistidos  fornecida  pela  FUMP e 
orientá-lo na execução do plano de trabalho;

10.2. Participar, quando convidado, de Comissões de Avaliação da Semana de Iniciação Científica da 
UFMG. A recusa em participar por 2 (dois) anos consecutivos, sem justificativa fundamentada, 
tornará o pesquisador inadimplente junto à PRPq.

10.3.  Informar à PRPq o término da graduação do bolsista  e providenciar  a sua substituição ou  
cancelamento, observado o disposto no item 4.2;

10.4. Informar ao NAPq de sua Unidade/Departamento ou órgão equivalente, a infrequência de seu 
bolsista para que o pagamento da bolsa não seja processado. Esta informação deverá ser 
encaminhada à PRPq, até o 10º dia de cada mês para que o pagamento relativo ao mês 
vigente seja suspenso. No caso da infrequência resultar em substituição ou cancelamento do 
bolsista, deve-se atentar ao disposto no item 4.2.

10.5. Estar em efetivo exercício na UFMG. No caso de afastamento do orientador de suas atividades 
docentes, superior a 3 (três) meses, o NAPq ou órgão equivalente, deverá informar à Pró-
Reitoria de Pesquisa e a bolsa do orientador afastado será cancelada, cabendo à PRPq a 
redistribuição ou não da bolsa.

11. DOS COMPROMISSOS DO BOLSISTA

11.1.  Dedicar 20 horas semanais para as atividades descritas no Plano de Trabalho e apoiar as 
pesquisas e atividades técnico-científicas desenvolvidas no laboratório;

11.2. Enviar relatório final, mesmo em situação de cancelamento ou substituição, exceto em caso de 
falecimento,  até 30 dias após o último dia de vigência do Programa, por meio do sistema 
online,  disponível  na  página  da  PRPq  (www.ufmg.br/prpq)  acessando  o  Roteiro  para 
Elaboração do Relatório de Atividades;

11.3. Informar ao orientador o término da graduação ou perda da condição de assistido e solicitar que  
providencie a sua substituição ou cancelamento, observado o disposto no item 4.2;

11.4. Devolver os valores eventualmente recebidos indevidamente.

12. DOS RECURSOS

Os recursos poderão ser apresentados segundo os procedimentos regimentais da UFMG, no prazo 
de até 10 (dez) dias corridos da divulgação dos resultados. 

OBSERVAÇÃO:
Será motivo de desclassificação o não cumprimento de qualquer item deste Edital.

13. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG.

Belo Horizonte-MG, 14 de dezembro de 2012.

Prof. Renato de Lima Santos
Pró-Reitor de Pesquisa – UFMG
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ANEXO I

Cronograma Edital FUMP 13/2012

Etapa Início Término

Inscrição 17/12/2012 11/01/2013

Lista de Aprovados 30/01/2013 30/01/2013

Recursos 30/01/2013 08/02/2013

Resposta de Recursos 18/02/2013 18/02/2013

Homologação do 
Resultado Final

19/02/2013 19/02/2013

Definição de Bolsistas 30/01/2013 28/02/2013
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