EDITAL Nº 7/2018
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA BOLSAS NO PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE INCENTIVO À PESQUISA PARA DOCENTE – PIBID/ISTA
O Reitor do Instituto Santo Tomás de Aquino, no uso de suas atribuições regimentais, faz
saber que, de 1º a 30 de setembro de 2018, estão abertas as inscrições para candidatos(as) à
obtenção de bolsas de pesquisa, oferecidas de acordo com o Programa Institucional de
Incentivo à Pesquisa para Docente e Discente (PIBID) e reguladas no presente Edital.
1. As bolsas de incentivo à pesquisa são destinadas aos(às) docentes do Instituto Santo Tomás
de Aquino, de acordo com o estabelecido no Programa do PIBID/ISTA, item 3.
2. Para cada um dos cursos de graduação é oferecida uma bolsa, com duração de nove meses,
a partir de 17 de outubro de 2018.
3. O(a) docente deverá apresentar seu projeto junto ao NEPE.
4. O(a) docente será remunerado(a) com o valor de duas horas/mês ou poderá aderir ao
programa de voluntariado da instituição.
5. O(a) discente receberá uma bolsa de monitoria no valor de R$ 220,00 no período de nove
meses.
6. O(a) discente interessado no projeto do(a) docente deverá se inscrever junto ao NEPE
para concorrer a uma bolsa de monitoria no desenvolvimento do referido projeto.
7.

O processo seletivo do(a) discente bolsista será realizado pelo(a) professor(a) autor(a) do

projeto e o NEPE.
8. A seleção dos projetos apresentados será feita de acordo com os critérios e procedimentos
definidos no Programa do PIBIC, item 5.
9. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 16 de outubro de 2018.
10. A concessão de Bolsa de Monitoria para o discente não configura vínculo empregatício
entre o estudante e a Mantenedora do ISTA.
Belo Horizonte, 19 de junho de 2018.
Jacir de Freitas Faria
Reitor
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