REITORIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE (UNIBH)
COORDENAÇÃO DE PESQUISA
EDITAL Nº 02/2015
Seleção de Bolsistas Iniciação Científica
A Vice-reitora do Centro Universitário de Belo Horizonte, professora Vânia Amorim Café de Carvalho, no
uso de suas atribuições, por meio do Coordenação de Pesquisa, torna pública a Seleção de Bolsistas para
Projeto de Iniciação Científica para desenvolvimento de produtos poliméricos a partir de matéria
prima nova e reciclada, conforme as disposições a seguir estabelecidas.

1. Objetivo
Selecionar alunos bolsistas dos cursos de graduação (bacharelado e tecnologia) para participarem de
atividades de pesquisa, de forma a incentivar uma cultura de produção e difusão de conhecimentos,
bem como propiciar a experiência prática na área de produtos poliméricos.
2. Inscrição
Período: 05 a 09 de outubro
Acessando o Link: Inscrições clique aqui
No ato da inscrição o aluno deve anexar os seguintes documentos: currículo e declaração de média
global
2.1 Requisitos para inscrição:
a) Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação (bacharelado ou tecnólogo) do
Instituto de Engenharia e Tecnologia (IET).
b) Ter e manter um rendimento acadêmico igual ou superior a 80% (oitenta por cento).
c) Ser aluno do turno noturno ou estar cursando todas as disciplinas no turno noturno.
d) Ter previsão de formatura em 2016/2 ou em semestres posteriores.
e) Durante o desenvolvimento do projeto, o aluno-bolsista deverá ter disponibilidade de 20 horas
semanais, para realização de atividades no turno diurno.
f) Dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa propostas no plano de trabalho estabelecido
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pelos professores orientadores.

g) Considerar-se apto a trabalhar no Projeto de Desenvolvimento de produtos poliméricos a partir
de matéria prima nova e reciclada

3. Seleção
A seleção dos bolsistas será feita em 2 (duas) fases:
1ª Fase análise de documentação comprobatória: enviada na inscrição, o não envio dos documentos
caracteriza-se como desclassificação.
2ª fase entrevista: os candidatos selecionados serão contatados pelo professor responsável do projeto
para agendamento da entrevista a realizar-se a entre os dias 19 a 23 de outubro. Serão levados em
consideração os conhecimentos, habilidades e perfil de cada candidato considerando a especificidade
do projeto.

4. Resultado e procedimentos
O resultado do processo de seleção deverá ser divulgado no dia 26 de outubro de 2015, através de email ser encaminhado para os candidatos, portanto atenção ao endereço eletrônico cadastrado no ato
da inscrição.
Os contratos, dos alunos selecionados, deverão ser assinados entre os dias 27 a 30/10,
impreterivelmente, a não assinatura do contrato no período informado, caracteriza-se como desistência
da vaga. O contrato tem vigência entre o período de 01/11/2015 a 16/12/2016.
Será disponibilizada uma bolsa no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), realizado através de depósito
em conta bancária do próprio aluno (não é realizado depósito em conta de terceiros).

Informações complementares poderão ser obtidas pelo E-mail: pesquisauni@unibh.br ou
pelo telefone: 3319-9254.

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2015.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Página2

Profª. Vânia Amorim Café de Carvalho
Vice-Reitora do UniBH

