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PROGRAMA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

EDITAL Nº 08/2020/COPPEXI 

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS PARA O 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE VOLUNTARIADO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIVIC/UNIPTAN 

 

 

O Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – UNIPTAN, por intermédio da 

Coordenação de Pesquisa, torna público o presente Edital para seleção de alunos para o Programa 

Institucional de Voluntariado de Iniciação Científica do UNIPTAN – PIVIC/UNIPTAN, nos termos aqui 

estabelecidos. 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo geral 

O presente edital tem como objetivo selecionar alunos de graduação interessados em participarem do 

Programa Institucional de Voluntariado de Iniciação Científica do UNIPTAN – PIVIC/UNIPTAN. 

 

1.2. Objetivo do Programa PIVIC/UNIPTAN 

O Programa PIVIC/UNIPTAN tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento científico e iniciação na 

prática da pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior, mediante a participação e o apoio a 

projetos de pesquisa com mérito científico. 

 

2. CRONOGRAMA 

EVENTOS DATAS 

Lançamento do Edital 25/05/21 

Inscrições (Envio da documentação à Coordenação de Pesquisa) 25/05/21 a 31/05/21 

Seleção 01/06/21 a 02/06/21 

Divulgação do resultado 07/06/21 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. Para se inscrever, o aluno deverá preencher a Ficha de inscrição (Anexo 2), informando o projeto para o 

qual se candidata à seleção e enviar para o e-mail taiana.campos@uniptan.edu.br junto com os seguintes 

documentos: 

a) Histórico escolar atualizado (Retirado no Portal RM). 

b) Currículo lattes atualizado e com comprovantes (retirado na plataforma lattes CNPq – 

http://lattes.cnpq.br). 

c) Cópia do CPF. 

d) Para alunos de primeiro período: Termo de Aceite do coordenador do projeto, no qual deve 

constar que aceitará a inscrição do aluno caso não haja alunos inscritos ou aprovados matriculados 

em outros períodos. 

mailto:taiana.campos@uniptan.edu.br
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3.3. Não é permitida a inscrição para mais de um projeto de pesquisa. 

 

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

4.1. Para participar do processo de seleção o aluno deve atender aos seguintes critérios de elegibilidade 

abaixo indicados. O atendimento aos mesmos é imprescindível para a homologação da inscrição. 

4.1.1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do UNIPTAN, compatível com a área 

do Projeto de Pesquisa. 

4.1.2. Estar cursando, no mínimo, disciplinas do 3º (terceiro) período e, no máximo, disciplinas do 

antepenúltimo período do curso, quando do início da execução do projeto. 

4.1.3. Ter, durante o período de vigência do programa (junho de 2021 a abril de 2022), disponibilidade de 

tempo (de acordo com o previsto no projeto), em horário diferente do turno em que está matriculado, para 

dedicar-se ao programa. 

4.1.5. Em casos excepcionais, como não aprovação de alunos de outros períodos, alunos do primeiro e 

segundo períodos poderão ser inseridos no Programa de Iniciação Científica, desde que preenchidos os 

seguintes critérios:  

a) Área diretamente ligada ao projeto escolhido; 

b) Somente um aluno de primeiro ou segundo período por projeto. 

4.1.6. Estar adimplente com a Coordenação de Pesquisa do UNIPTAN no que se refere a compromissos 

assumidos em projetos de pesquisa desenvolvidos em período anterior. Para o presente Edital serão 

considerados os compromissos referentes aos projetos de pesquisa desenvolvidos nos últimos 5 (cinco) anos. 

 

5. PROCESSO SELETIVO 

5.1. O processo seletivo será conduzido pelo Coordenador do Projeto de pesquisa para o qual o candidato se 

inscreveu. 

5.2. O processo seletivo constará de Prova escrita, Entrevista e/ou Análise de currículo, realizados de acordo 

com critérios estabelecidos por cada Coordenador. 

5.3. O dia, horário e local da seleção serão definidos e comunicados, via e-mail, pelo Coordenador do Projeto. 

 

6. COMPROMISSOS DO ALUNO VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

6.1. Após a divulgação dos resultados, os alunos selecionados serão vinculados, pela Coordenação de 

Pesquisa, como Voluntários do Programa Institucional de Voluntariado de Iniciação Científica do UNIPTAN 

(PIVIC/UNIPTAN), assumindo, Junto ao UNIPTAN, os seguintes compromissos: 

6.1.1. Desenvolver, sob orientação do pesquisador/orientador responsável pela pesquisa, as atividades do 

plano de trabalho estabelecido para o projeto, bem como as diretrizes e orientações contidas nas Normas e 

Procedimentos do Programa de Pesquisa Institucional. 

6.1.2. Apresentar no evento anual promovido pela instituição sua produção científica, sob a forma de 

exposições orais e/ou painéis. 

6.1.3. Fazer referência à sua condição de aluno do Programa PIVIC/UNIPTAN nas publicações e trabalhos 

resultantes do projeto a que estiver vinculado. 

6.1.4. Reportar-se, sempre que necessário, à Coordenação de Pesquisa para solicitar informações e/ou 

pareceres consoantes com o desenvolvimento da pesquisa. 
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7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

7.1. O acompanhamento das atividades de pesquisa propostas no plano de trabalho será realizado a partir 

de relatórios trimestrais e relatório final apresentados à Coordenação de Pesquisa. 

7.2. Farão jus ao comprovante de participação no Programa PIVIC/UNIPTAN somente os alunos que 

cumprirem todas as atividades propostas no plano de trabalho e que assinarem os relatórios de pesquisa. 

 

8. CANCELAMENTO DE PARTICIPAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ALUNO VOLUNTÁRIO 

8.1. O cancelamento da participação ou a substituição de aluno voluntário deverá ser comunicada à 

Coordenação de Pesquisa pelo coordenador do projeto. 

8.2. Constituem motivos de cancelamento da participação ou de substituição do aluno voluntário: 

a) Desistência do aluno; 

b) Não cumprimento, pelo aluno, das exigências do Programa ou das atividades propostas pelo 

orientador. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser obtidos pelo e-

mail pesquisa@uniptan.edu.br. 

9.2. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão resolvidos pela COAPE/UNIPTAN. 

 

 

 

 

São João del-Rei, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Prof. Dr. Heberth Paulo de Souza 
Pró-reitor de Pesquisa e Extensão 

Profª Drª Eliane Moreto Silva Oliveira 
Coordenadora de Pesquisa 

mailto:pesquisa@iptan.edu.br


 

ANEXO 1. RELAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E VAGAS DISPONÍVEIS 

 

TÍTULO DO PROJETO / COORDENADOR 
Número de 
vagas para 
voluntários 

Vagas destinadas a 
aluno(s) do(s) 

curso(s) 

Contribuições do “Projeto Remição Pela Leitura” para a vida de pessoas 
privadas de liberdade 
Flávia Magela Ferreira 

2 
Direito; Medicina; 

Psicologia; Pedagogia 

Professor 5.0: mediador da aprendizagem 
Patrícia Peixoto Carneiro Viegas 

3 
Pedagogia; 
Psicologia 

Avaliação do desempenho da câmara municipal no desenvolvimento 
socioeconômico de São João Del Rei/MG 
Raianna Alencar 

2 
Administração; 

Ciências Contábeis; 
Direito 

Desenvolvimento de cadeira de rodas para crianças entre seis e dez anos de 
idade considerando características ergonômicas e biomecânicas da postura 
sentada 
Larissa Mirelle 

2 
Fisioterapia - 5º 

período 

Humanitas e direitos humanos em Miguel Reale 
José Maurício Carvalho 

2 Direito 

Automedicação em estudantes universitários: o impacto da COVID-19 
Samyra Cecílio 

2 
Cursos da área da 

saúde 

Análise microbiológica de utensílios utilizados na produção de refeições dos 
restaurantes populares da cidade de São João Del-Rei/MG 
Jaíne Resende 

2 
Cursos da área da 

saúde 

Desenvolvimento e avaliação da estabilidade de goma medicamentosa 
contendo extrato seco de bauhinia forficata para tratamento da 
hiperglicemia no diabetes mellitus 
Raissa Fagundes 

2 
Cursos da área da 

saúde - a partir do 3º 
período 

Efeito da espessura e da translucidez de cerâmicas reforçadas por dissilicato 
de lítio na atenuação da irradiância de aparelhos fotopolimerizadores 
Diogo Miranda 

1 
Odontologia – que já 

tenha concluído 
Dentística I, II e III 

 

i 
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ANEXO 2. FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Centro Universitário “Presidente Tancredo de Almeida Neves”  
Coordenação de Pesquisa 
E-mail: pesquisa@uniptan.edu.br 

PROGRAMA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE VOLUNTARIADO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Edital: 08/2021 
 

 
(Uso exclusivo da COPPEXI) 

1. INFORMAÇÕES SOBRE O CANDIDATO 

Nome completo:  CPF: 

E-mail: Celular: 

Curso:  Período: Turno: 

Já participou do Programa de Iniciação Cientifica (PIBIC) ou Programa de Iniciação Científica Júnior (BIC-JR) do 
UNIPTAN?  (  ) Sim  (  ) Não             Se sim, foi bolsista ou voluntário? 

Nome do orientador: Ano da participação: 

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO DE PESQUISA AO QUAL ESTÁ SE CANDIDATANDO À VAGA 

Coordenador: 

Observação: O candidato pode se inscrever para seleção somente para um projeto de pesquisa 

3. LISTA DE CHECAGEM DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NO ATO DE INSCRIÇAO 

 Cópia do CPF 

 Histórico escolar atualizado (Retirado na Secretaria ou no Portal RM) 

 Cópia do Currículo Lattes atualizado (Retirado na Plataforma Lattes) e com comprovantes 

 Termo de aceite do Coordenador do Projeto (somente para alunos do 1º ou 2º período) 

4. TERMO DE CIÊNCIA 

Declaro, para devidos fins junto à Coordenação de Pesquisa, estar ciente que: 

 A ausência de qualquer documento acima relacionado implicará o indeferimento da inscrição. 

 A inadimplência do candidato com a Coordenação de Pesquisa e com os Programas Institucionais de Iniciação Científica 

implicará o indeferimento da inscrição. 

 Na avaliação do currículo lattes serão consideradas para pontuação somente informações devidamente comprovadas. 

São João Del Rei, ____/____/2021. Assinatura do candidato: 
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