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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA - UFMG - EDITAL PRPq- 12/2012 
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR DA UFMG – PIC JÚNIOR 

FAPEMIG/CNPq

A Pró-Reitoria de Pesquisa (PRPq) da UFMG torna público que estão abertas as inscrições 
para pesquisadores docentes da UFMG, candidatos a  ORIENTADORES  do PROGRAMA 
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR DA UFMG (PIC Júnior), em parceria com o Colégio 
Técnico da UFMG (COLTEC) e outras escolas de Ensino Médio.

1. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de Iniciação Científica Júnior da UFMG (PIC Júnior) foi criado para propiciar 
aos estudantes do Ensino Médio e Profissional a oportunidade de participar de atividades 
de pesquisa no âmbito da UFMG. Esse programa objetiva:

1.1. Incentivar a participação de estudantes do Ensino Médio e Profissional junto a grupos 
de  pesquisa  da Universidade,  visando  oportunizar  a  aprendizagem da atividade  de 
investigação científica.

1.2.  Estimular  os  pesquisadores  da  UFMG  a  incorporar  em  seu  cotidiano  de  pesquisa 
estudantes do Ensino Médio e Profissional e criar estratégias de ensino que viabilizem 
a educação científica desses estudantes.

1.3. Estimular o desenvolvimento do pensamento analítico, do senso crítico e da criatividade 
científica de estudantes do Ensino Médio e Profissional a partir das condições criadas 
pelo confronto direto com os problemas de pesquisa.

2. DO EDITAL

O  presente  Edital  tem  por  finalidade  regular  o  processo  de  seleção  de  pesquisadores 
docentes da UFMG, candidatos a orientadores de alunos bolsistas do Programa de Iniciação 
Científica Júnior da UFMG (PIC Júnior). 

3. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA

O Programa de Iniciação Científica Júnior da UFMG tem duração de 12 (doze) meses. 
Consta de duas etapas, assim descritas:

3.1.  Período inicial - Com duração prevista de 4 (quatro) meses, sendo que os 2 (dois) 
primeiros  meses  são  destinados  ao  processo  de  enculturação  do  estudante  com a 
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dinâmica da pesquisa científica. Durante os 2 (dois meses) posteriores neste período, o 
estudante e seu orientador deverão estruturar o projeto de pesquisa. Ao final destes 4 
(quatro)  meses iniciais o estudante e seu orientador deverão enviar  à Comissão de 
Coordenação do PIC Júnior um relatório de avaliação parcial apresentando o projeto de 
pesquisa a ser desenvolvido pelo estudante no período seguinte (período avançado). 
Esse  relatório  deverá  conter  no  mínimo  2  (duas)  e  no  máximo  3  (laudas).  Serão 
promovidos ao período avançado os estudantes avaliados positivamente pelo orientador 
e pela Comissão de Coordenação do PIC Júnior UFMG.

3.2. Período avançado - Com duração prevista para 8 (oito) meses, esta etapa é destinada 
ao  aprofundamento  das  questões  desenvolvidas  na  etapa  anterior  e  ao 
desenvolvimento do projeto de pesquisa proposto pelo estudante e seu orientador. Ao 
final  deste período, o estudante e o orientador deverão apresentar um relatório final 
sobre  os  trabalhos  desenvolvidos.  É  obrigatório  a  inscrição  e  apresentação  dos 
resultados do trabalho de pesquisa na Semana de Iniciação Científica, que integra o 
evento institucional UFMG Conhecimento e Cultura.

4. DA CONCESSÃO DE BOLSAS

4.1. Serão concedidas, no máximo, 4 (quatro) bolsas por orientador, quer para um mesmo 
projeto, quer para projetos distintos.

5. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS

5.1 Do Orientador:

5.1.1.  Ser  servidor  Docente  do  quadro  de  pessoal  permanente  do  Universidade 
Federal de Minhas Gerais;

5.1.2. Possuir o título de mestre ou doutor;
5.1.3. Não estar, durante o período de execução do projeto, afastado para qualificação 

ou por qualquer outro motivo.

Com anuência  do(a)  pesquisador(a)  vinculado(a)  à  UFMG,  responsável  pelo  projeto  de  
pesquisa submetido, poderão atuar como CO-ORIENTADORES:
 

- estudantes matriculados em cursos de Pós-graduação stricto sensu da UFMG;
- professores das escolas públicas que participam do PIC Júnior;
- professores/pesquisadores de outras instituições;
- professores temporários/substitutos da UFMG.

O candidato a co-orientador deve ter titulação mínima de mestrado ou estar matriculado em  
curso de Pós-graduação stricto sensu no momento de sua indicação.
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5.2. Do estudante:

5.2.1. Estar regularmente matriculado em qualquer uma das três séries dos cursos 
técnicos de nível médio do Colégio Técnico da UFMG ou ser estudante de 1ª ou 2ª 
série do Ensino Médio das escolas parceiras credenciada no PIC Júnior;
5.2.2.  Apresentar  rendimento  acadêmico  médio  maior  ou  igual  a  70,0  pontos  na 
última série concluída;
5.2.3. Não possuir vínculo empregatício e/ou ser beneficiário de outro tipo de bolsa 
da UFMG ou de qualquer  outra Instituição,  ou participar  de monitoria  ou estágio 
remunerado;
5.2.4. Ser selecionado pela comissão de coordenação do PIC Júnior e indicado pelo 
orientador responsável pelo projeto de pesquisa;
5.2.5. Possuir currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes.
5.2.6. Cadastrar-se  no  Sistema  de  Fomento,  na  página  da  PRPq  – 

www.ufmg.br/prpq.

6. DAS BOLSAS

6.1.  O número de pedidos contemplados dependerá da quota de bolsas concedida pelo 
CNPq e pela FAPEMIG aos Programas Institucionais, para o período de 2013/2014. Os 
estudantes selecionados para o  Programa de Iniciação Científica  Júnior  no período 
farão jus a uma bolsa-auxílio no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais).

6.2. O período de atividades dos estudantes selecionados para as  bolsas do Conselho 
Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  (CNPq)  iniciará  em 
fevereiro de 2013 e terminará em janeiro de 2014. Para aqueles selecionados para 
as  bolsas  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  Minas  Gerais 
(FAPEMIG), o período terá início em março 2013 e terminará em fevereiro de 2014. 

6.3. A bolsa tem caráter temporário, é inacumulável com estágios remunerados, bolsas de 
outros programas e empregos de qualquer natureza, é isenta de Imposto de Renda e 
não gera vínculo empregatício. É permitido o acúmulo de bolsa PIC Júnior com bolsas 
de natureza exclusivamente assistencial, tais como Bolsa Família e auxílios concedidos 
pela Fundação Mendes Pimentel (FUMP);

6.4. A bolsa mensal concedida destina-se ao bolsista selecionado, não sendo permitido o 
seu repasse a outros alunos. É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre 
dois ou mais alunos.

7. DA RENOVAÇÃO DAS BOLSAS
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7.1. Os orientadores contemplados com bolsas do Programa de Iniciação Científica Júnior 
no período 2012/2013 (Edital PRPq 02/2012) poderão solicitar a renovação das bolsas 
dos estudantes que estiverem envolvidos com projetos em andamento.

7.2. As bolsas renovadas serão computadas na cota de 04 bolsas por orientador (vide seção 
4.1).

7.3.  Ter participado do II Seminário PIC Júnior, que integrou o evento institucional UFMG 
Conhecimento  e Cultura/2012,  é  condição necessária  ao atendimento do pedido de 
renovação de bolsas.

7. DO CANCELAMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO

7.1. São motivos de cancelamento de bolsa(s) ou substituição de bolsista(s):
7.1.1. Insuficiência de desempenho.
7.1.2. Vínculo empregatício.
7.1.3. Término do curso.
7.1.4. Pedido do bolsista.
7.1.5. Obtenção de outra bolsa.
7.1.6. Trancamento de matrícula.
7.1.7. Infrequência.
7.1.8. Falecimento.

7.2.  Os  pedidos  de  cancelamento  serão  aceitos  a  qualquer  momento,  desde  que  se 
enquadre nos motivos citados na seção 7.1. A substituição de bolsistas será aceita 
somente para os pedidos feitos até o oitavo mês de vigência da bolsa.

7.3. Os desligamentos e os pedidos de substituição deverão ser comunicados por escrito 
pela(s) parte(s) interessada(s) à Comissão de Coordenação do PIC Júnior.

8. DA DATA E DOS LOCAIS DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas pelo formulário  online, com acesso pelo Sistema de 
Fomento, na página da Pró-Reitoria de Pesquisa (www.ufmg.br/prpq) e enviadas no 

período de 17 de dezembro de 2012  a  05 de fevereiro de 2013. 

9. DOS PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
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9.1.  Preenchimento  completo  do  formulário  inscrição  online no  Sistema de  Fomento  da 
UFMG (www.ufmg.br/prpq),  incluindo os dados da planilha de pontuação e todos os 
anexos solicitados.

9.2. Será solicitada a inclusão de cópias anexas dos seguintes documentos, em formato pdf, 
para efetivação da inscrição:
9.2.1. Currículo Lattes atualizado do candidato a orientador;
9.2.2. Proposta de pesquisa resumida;
9.2.3. Currículo Lattes do candidato a co-orientador (se houver);
9.2.4. Comprovante de titulação e vínculo institucional do candidato a co-orientador (se 

houver).

9.3.  A proposta de pesquisa resumida deverá ser  apresentada no máximo em 2 (duas) 
laudas, contendo: (i) apresentação e justificativa do problema de pesquisa, (ii) objetivos; 
(iii) considerações metodológicas (iv) plano de atividades do(a) estudante para as duas 
etapas do Programa (Inicial e Avançada); (v) plano de acompanhamento das atividades 
e frequência do(a) estudante. 

9.4. Anexar documento comprovante de aprovação pelo, ou de submissão ao Comitê de 
Ética em Pesquisa (COEP) ou ao Comitê de Ética em Experimentação Animal (CETEA), 
do  Projeto  de  Pesquisa  que  envolva  seres  humanos  ou  que  envolva  animais 
vertebrados, respectivamente.

Para a inscrição não será exigida a apresentação do projeto de pesquisa detalhado. 
Espera-se que o projeto seja elaborado e implementado pelo estudante sob orientação 
do pesquisador orientador, tendo como referência a proposta de pesquisa resumida 
apresentada pelo professor orientador.

10. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

As  solicitações  serão  analisadas  pelo  Comitê  Assessor  da  Pró-Reitoria  de  Pesquisa 
específico para o PIC Júnior. O julgamento compreenderá duas etapas, uma eliminatória e 
outra classificatória.

10.1. Será motivo de eliminação:
10.1.1. Descumprimento de qualquer item do edital;
10.1.2. Inadequação da proposta de pesquisa à iniciação científica de nível médio;
10.1.3. Insuficiência da proposta de pesquisa;
10.1.4. Qualquer inadimplência do pesquisador para com a PRPq.

10.2. Serão considerados para efeito de classificação:
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10.2.1. Titulo e Nível da Carreira do orientador;
10.2.2. Pertencer ao Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq;
10.2.3. Orientação acadêmica stricto sensu e de Iniciação Científica;
10.2.4. Produção Técnica, Científica e Artística do orientador;
10.2.5. Participação em Comitês Assessores da PRPq e Comissões de Avaliação da

Semana de Iniciação Científica (SIC);
10.2.6. Outras atividades acadêmicas.

11. SELEÇÃO DOS BOLSISTA

11.1. A seleção dos bolsistas será feita pela comissão de coordenação do PIC Júnior em 
parceria com os professores contemplados com bolsa(s).  Essa seleção dar-se-á em 
duas etapas: A 1ª etapa consiste na pré-seleção dos estudantes e a 2ª etapa inclui 
entrevista com os estudantes pré-selecionados.

11.2.  Na etapa de pré-seleção os estudantes serão classificados de acordo com a nota 
média  obtida  nas  disciplinas  da  última  série  cursada  e  com  a  área  de  interesse 
declarada em carta de apresentação.

11.3.  A  Comissão  de  Coordenação  do  PIC  Júnior  encaminhará  os  estudantes  pré-
selecionados  para  entrevista  com  os  professores  contemplados  com  bolsas  do 
programa. Os orientadores deverão encaminhar à Comissão de Coordenação do PIC 
Júnior a indicação dos estudantes selecionados para o preenchimento das bolsas.

12. DOS COMPROMISSOS DO ORIENTADOR

12.1. Orientar o bolsista na execução do Plano de Atividades de Iniciação Científica previsto 
no projeto de pesquisa.

12.2. Informar imediatamente à Comissão de Coordenação do PIC Júnior qualquer situação 
que implique em motivo para desligamento e substituição do bolsista.

13. 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.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
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14.1. A qualquer tempo este edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, 
por decisão unilateral da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, por motivo de interesse 
público  ou  por  exigência  legal,  sem  que  isso  implique  direitos  à  indenização  ou 
reclamação de qualquer natureza.

14.2.  Os  bolsistas  se  obrigam  a  devolver,  em  valores  atualizados,  as  mensalidades 
recebidas indevidamente.

14.3.  Em nenhuma circunstância  um orientador  poderá  repassar  a  outro  pesquisador  a 
orientação de seus alunos. Em caso de impedimento eventual do orientador, o que inclui 
afastamento para capacitação ou qualquer outro motivo, a bolsa retornará à PRPq, para 
redistribuição.

14.4  A  inscrição  dos  candidatos  no  processo  seletivo,  tanto  de  docentes  quanto  de 
estudantes, implica na aceitação das normas estabelecidas neste edital e das normas 
do Programa de Bolsas Institucionais de Iniciação Científica Júnior (FAPEMIG/CNPq), 
que regem o PIC Júnior.

14.5. As publicações e demais produtos decorrentes dos projetos de pesquisa apoiados com 
recursos do presente edital deverão citar, obrigatoriamente, a Universidade Federal de 
Minas Gerais como instituição de afiliação dos pesquisadores, e a FAPEMIG e/ou o 
CNPq, como financiadores.

14.6.  A Comissão de Coordenação do PIC Júnior resolverá, de modo soberano, os casos 
omissos e as situações não previstas no presente Edital.

Belo Horizonte-MG,  14 de dezembro de 2012.

Prof. Dr. Renato de Lima Santos
Pró-Reitor de Pesquisa da UFMG



UFMG
Universidade Federal de Minas Gerais
http://www.ufmg.br/prpq

 

ANEXO I

Cronograma Edital 12/2012 - PIC Júnior

Etapa Início Término

Inscrição 17/12/2012 05/02/2013

Lista de Aprovados 08/02/2013 08/02/2013

Recursos 08/02/2013 18/02/2013

Resposta de Recursos 20/02/2013 20/02/2013

Homologação do 
Resultado Final

21/02/2013 21/02/2013

Definição de Bolsistas 05/02/2013 28/02/2013


