NOME DA ESCOLA
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA INICIAÇÃO
CIENTÍFICA

A Escola no uso de suas atribuições torna público o presente Edital, com o
objetivo de selecionar estudantes candidatos aos Programas de Iniciação
Científica da PUC Goiás.
DOS PROGRAMAS
1. Os estudantes poderão candidatar-se para as vagas dos professores
pesquisadores (mestres e doutores) (anexo A) nas cinco modalidades de
programas da PUC Goiás, a saber:
 Programa Interno de Bolsas de Iniciação Científica BIC/PUC Goiás.
 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/CNPq.
 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação PIBITI/CNPq.
 Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntário de Pesquisa
(sem bolsa).
 Programa Institucional de contrapartida em atividades de Iniciação
Científica –BIC/OVG.
2 Os estudantes devidamente matriculados em um dos cursos da Escola
poderão concorrer às vagas deste edital desde que cumpram as exigências
estabelecidas no Edital XX/XX da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa
(PROPE) da PUC Goiás.
3 A escolha do programa para o qual o estudante deverá concorrer,
obedecidos os critérios do Edital XX/XX-PROPE será feita pelo orientador.
DOS CANDIDATOS
1 Os candidatos deverão ser estudantes regularmente matriculados em um
dos cursos que compõem a Escola.
DAS INSCRIÇÕES
1 Os estudantes interessados em concorrer às vagas disponíveis para
iniciação científica vinculada à projetos de professores pesquisadores da
Escola (Anexo A) deverão entregar na secretaria do curso os seguintes
documentos:
a) ficha de inscrição preenchida (anexo B);
b) histórico escolar;
c) currículo cadastrado na plataforma Lattes impresso;
d) pequeno texto digitado e impresso (uma ou duas folhas) dissertando
sobre os motivos pelos quais escolheu o tema e porque quer ser
estudantes de iniciação científica.
2 As inscrições poderão ser feitas de XXX a XXX de XXX de XXX.

DOS RESULTADOS
1 Os professores pesquisadores que ofertarem as vagas farão a análise dos
documentos entregues pelos estudantes e emitirão nota de zero a dez.
2 As notas deverão ser entregues pelos professores na secretaria do curso
até o dia XX de XXX de XXX.
3 Os resultados serão divulgados no site do curso e no mural da Escola no
dia XX de XXX de XXX.
4 Serão divulgados os nomes em ordem de classificação sem a pontuação.
5 Serão aprovados os estudantes com maiores notas de acordo com a
quantidade de vagas presente no anexo A.
6 Caso haja desistência ou cancelamento da inscrição por quaisquer motivos
serão chamados quantos estudantes forem necessários, seguindo a ordem
de classificação.
7 Os estudantes aprovados deverão participar do edital XX/XX-PROPE/PUC
Goiás.

Goiânia, XX de XXX de XXX.

Assinatura do Diretor da Escola
Nome do Diretor da Escola

Anexo A – Disponibilidade de Vagas (a ser preenchido pela Escola)
Número de
Nome do
Número do
Título do
e-mail do
vagas
professor
projeto na
Projeto
professor
PROPE

Anexo B
Ficha de inscrição
Nome:
n. de matrícula:
Telefone:
e-mail:
Título do projeto:

Curso:
Celular:

Número do Projeto na PROPE:
Nome do Professor:
É aluno: ( ) PROUNI ( ) Vestibular Social

(

) FIES

(

) PIBID

( ) Tem outra bolsa ou benefício? ( ) Não ( ) Sim. Qual?_____________
Exerce outra atividade regular remunerada ou não remunerada?
( ) Não ( ) Sim. Quantas horas por semana?______________________

Declaro ter disponibilidade de no mínimo 12 (doze) horas semanais para
dedicar-me às atividades do projeto de pesquisa acima.
Goiânia, _____de ____________de ______.

________________________________________
Nome do estudante por extenso

