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EDITAL Nº 01/2022 

Coordenação de Pesquisa da Faculdade Arquidiocesana de Pirapora - FAP 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE 
DOCENTES DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE PIRAPORA-
MG. 
 
 
Ficam convocados os docentes integrantes da Carreira Docente da Faculdade Arquidiocesana 
de Pirapora (FAP), interessados em apresentar propostas de projetos de pesquisa visando à 
obtenção de bolsas de iniciação científica para, no prazo de 06 de abril a 06 de maio de 2022, 
inscreverem-se no processo de seleção regulado pelo disposto no presente Edital. 
 

1. Os projetos de pesquisa propostos devem tratar de temas afetos à graduação ofertada pela 
FAP (Direito). 

2. Os projetos de pesquisa devem ser propostos por professores que detenham, no mínimo, a 
titulação de mestre. 

3. É vedada a inscrição de mais de uma proposta de projeto de pesquisa por um mesmo autor 
neste Edital. 

4. A proposta de projeto de pesquisa deve ser independente e autoexplicativa, não podendo 
conter remissões a parte substantiva de pesquisa em desenvolvimento ou concluída. 

5. Aprovada a proposta, seu autor, na condição de coordenador do projeto, assumirá, perante a 
Coordenação de Pesquisa da FAP, inteira responsabilidade por todas as atividades necessárias 
ao desenvolvimento do citado projeto. 

6. São obrigações do pesquisador: 

- Apresentar dois relatórios parciais (datas a serem especificadas no Termo de Compromisso) 
e um relatório final do projeto, em até 30 (trinta) dias após a vigência do Termo de 
Compromisso; 

- Apresentar, no mínimo, uma produção pronta para ser submetida para publicação; 

- Organizar, no mínimo, um seminário sobre o tema da pesquisa para a comunidade acadêmica, 
durante a vigência do contrato. 
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7. São requisitos, compromissos e direitos do coordenador/orientador do projeto: 

- possuir titulação de mestre; 

- escolher e indicar, para bolsista, o aluno com perfil e desempenho acadêmico compatíveis 
com as atividades previstas, observando princípios éticos e conflito de interesse; 

- solicitar, com justificativa, a exclusão de um bolsista, podendo indicar novo aluno para a vaga, 
desde que satisfeitos os prazos operacionais adotados pela Coordenação de Pesquisa da FAP; 

- incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e 
seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista; 

8. É vedado repassar a outro a orientação de seu(s) bolsista(s). Em caso de impedimento 
eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à Coordenação de Pesquisa da FAP; 

9. É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 

10. É vedada a participação, neste Edital, de professores contemplados com bolsa de pesquisa 
na modalidade docente, através do Edital nº 01/2020 e na modalidade discente, através do Edital 
nº 01/2021. 

11. Nenhum outro tipo de financiamento poderá ser solicitado, sendo que este Edital refere-se 
exclusivamente a Bolsas de Iniciação Científica para alunos e Bolsas de Pesquisa para 
professores, concedidas pelo Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) da Coordenação de Pesquisa 
da FAP. 

12. São requisitos e compromissos do bolsista de iniciação científica do Fundo de Apoio à 
Pesquisa da FAP: 

- estar regularmente matriculado em curso de graduação da FAP; 

- ser selecionado e indicado pelo coordenador/orientador; 

- nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de bolsista do Fundo 
de Apoio à Pesquisa da FAP; 

- estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa de Pesquisa no âmbito da FAP; 

- devolver à FAP, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso 
os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos 

13. Os projetos de pesquisa, devidamente aprovados, terão a duração máxima de 11 (onze) 
meses e serão desenvolvidos no período de junho de 2022 a abril de 2023. 
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14. A duração da bolsa e do auxílio pesquisa será de 11 (onze) meses, tendo os seguintes 
valores, de acordo com as seguintes faixas: 

Faixa A: 

- Auxílio Pesquisa para professor mestre: 11 parcelas de R$ 450,00; 

- Auxílio Pesquisa para professor doutor: 11 parcelas de R$ 500,00. 

- Bolsa de iniciação científica (alunos): 11 parcelas de R$ 150,00 correspondendo a 3 horas de 
dedicação semanal; 

Faixa B: 

- Auxílio Pesquisa para professor mestre: 11 parcelas de R$ 350,00; 

- Auxílio Pesquisa para professor doutor: 11 parcelas de R$ 400,00. 

- Bolsa de iniciação científica (alunos): 11 parcelas de R$ 150,00 correspondendo a 3 horas de 
dedicação semanal; 

Faixa C: 

- Auxílio Pesquisa para professor mestre: 11 parcelas de R$ 250,00; 

- Auxílio Pesquisa para professor doutor: 11 parcelas de R$ 300,00. 

- Bolsa de iniciação científica (alunos): 11 parcelas de R$ 150,00 correspondendo a 3 horas de 
dedicação semanal; 

15. Serão considerados os seguintes critérios para adequação dos projetos às faixas 
estabelecidas na cláusula 14 deste Edital:  

- Importância do Tema para a Comunidade Acadêmica e Sociedade; 

- O problema da pesquisa e a realidade social e/ou local; 

- Justificativa do tema do projeto e a realidade social e/ou local; 

- Referencial Teórico a ser abordado pelos pesquisadores; 

- Produção acadêmica a ser desenvolvida com a elaboração do projeto. 

16. Os critérios serão avaliados pela Comissão Avaliadora de Projetos, designados pela 
Coordenação de Pesquisa. 
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17. A inscrição da proposta de projeto de pesquisa será realizada por meio da entrega dos 
seguintes documentos impressos: 

a) projeto de pesquisa no formato padrão, disponível no Portal da FAP/Biblioteca; 

b) currículo Lattes atualizado do coordenador do projeto e do aluno bolsista; 

c) cartas de compromisso de professores/empresas/unidades externos à FAP, que participem da 
pesquisa, sem ônus para o projeto, quando for o caso. 

18. As propostas deverão ser entregues na Secretaria das coordenações de curso, no período de 
06 de abril a 06 de maio de 2022, das 13h00min às 22h00min. 

19. O atendimento à exigência da submissão da documentação constitui um dos itens de 
avaliação da proposta, não competindo à Coordenação de Pesquisa ou à Secretaria das 
coordenações de curso proceder à conferência dos documentos no momento da inscrição. 

20. Fica vedada, após a submissão da proposta, a juntada ou complementação de quaisquer 
documentos, declarações ou partes integrantes da proposta. 

21. Serão sumariamente desclassificadas as propostas que não contiverem toda a documentação 
exigida no presente Edital. 

22. O prazo para apresentar pedido de reconsideração ou para interposição de recurso contra o 
indeferimento da proposta é de 08 (oito) dias, a contar da divulgação oficial dos resultados pela 
Coordenação de Pesquisa. 

23. Casos omissos serão analisados e decididos pela Direção e pela Coordenação de Pesquisa. 

Pirapora, 05 de abril de 2022.  

 
 

Frederico Martins e Silva  
Diretor da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo - FAC 

 

 


