EDITAL Nº 4/2017
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC)
O Reitor do Instituto Santo Tomás de Aquino, no uso de suas atribuições regimentais, faz saber
que, de 29 de agosto a 29 de setembro de 2017,
2017, estão abertas as inscrições para
candidatos(as) a Bolsas de Iniciação Científica, oferecidas de acordo com o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Instituto (PIBIC).
1- As Bolsas de Iniciação Científica
Científica são destinadas a estudantes dos cursos de Filosofia e
Teologia, de acordo com o estabelecido
belecido no Programa, item 2.6.
2- São oferecidas duas bolsas para cada um dos cursos de graduação, com duração de nove
meses, a partir de 17 de outubro de 2017, no valor mensal de R$ 210,00 (duzentos e dez reais)
para o estudante.
3- Os Projetos de Pesquisa apresentados pelos(as) candidatos(as) deverão situar-se
situar se no âmbito
de uma área de relevância para os respectivos cursos, com aval do(a) professor(a) orientador(a).
orientador(a)
4- O(a) candidato(a), para efetuar sua inscrição, deverá entregar os seguintes documentos, na
Secretaria do Instituto:
a) Ficha de inscrição preenchida;
b) Uma cópia do projeto de pesquisa;
c) Termo de compromisso assinado pelo(a) professor(a) orientador(a).
5- A seleção dos projetos apresentados será feita de acordo com os critérios e procedimentos
definidos no Programa Institucional de Bolsas de
d Iniciação Científica, item 4.
6- O(a) estudante que já possui bolsa de monitoria está impedido(a) de participar ddesse
processo, não sendo permitido o acúmulo de benefícios.
7- O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 16 de outubro de 2017.
8- A concessão de Bolsa de Iniciação Científica não configura vínculo empregatício entre o
estudante e a Mantenedora
ora do ISTA.
Belo Horizonte, 29 de agosto de 2017.

Jacir de Freitas Faria
Reitor
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