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A Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) da Universidade Federal de Lavras torna público 

este edital e convida estudantes das escolas estaduais de Lavras a concorrerem às bolsas 
do Programa de Bolsa de Iniciação Científica Júnior (BIC Júnior), em conformidade com o 
que estabelece este edital e as normas do CNPq e da FAPEMIG. 

 
1. OBJETIVO  

 
Selecionar estudantes do Ensino Médio de escolas públicas de Lavras parceiras do 

Programa BIC Júnior, para a participação no programa de iniciação científica da UFLA. O 
Programa BIC Júnior tem por finalidade incentivar os alunos do Ensino Médio de escolas 
públicas a realizarem atividades de iniciação científica em projetos desenvolvidos nas 
universidades. Além de promover o contato dos estudantes com o ambiente de pesquisa e 
estimular a continuidade dos seus estudos em nível superior, o Programa também 
possibilita aos estudantes o desenvolvimento de habilidades relacionadas à alfabetização 
científica e à formação cidadã. 

 
2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 
As inscrições dos estudantes candidatos às bolsas do BIC Júnior serão realizadas 

nas escolas credenciadas, mediante apresentação da documentação exigida, no período de 
20 a 30 de novembro de 2017, em horário a ser definido pela própria escola. . 

 
Escolas credenciadas: 
 
● Escola Estadual Azarias Ribeiro;  
● E. E. Cinira Carvalho; 
● E. E. Cristiano de Souza; 
● E. E. Dora Matarazzo; 
● E. E. Dr. João Batista Hermeto; 
● E. E. Firmino Costa; 
● E. E. Tiradentes; e 
● Colégio Tiradentes.  

 
3. DA BOLSA  
 
3.1. Serão concedidas bolsas de iniciação científica a alunos do Ensino Médio orientados 
por professores/pesquisadores da UFLA; 



 

3.2. a bolsa terá vigência de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, podendo ser prorrogada 
por mais um ou dois anos para estudantes do segundo ano ou do terceiro ano do Ensino 
Médio, respectivamente; 
3.3. o valor mensal da bolsa é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 
3.4. a bolsa tem caráter transitório, é isenta de imposto de renda, não gera vínculo 
empregatício e não pode ser acumulada com estágios remunerados, bolsas de outros 
programas e empregos de qualquer natureza; 
3.5. a qualquer tempo, a Pró-Reitoria de Pesquisa poderá autorizar a substituição do 
aluno/bolsista por motivos de interrupção nas atividades, desistência, desligamento do 
curso, desempenho insatisfatório ou por outra razão fundamentada; 
3.6. a substituição do bolsista ocorrerá desde que o período restante de vigência da bolsa 
não seja inferior a 6 (seis) meses. 
 
4 DOS REQUISITOS E DAS OBRIGAÇÕES  DO/A BOLSISTA  
 
4.1. Ser estudante da 1ª ou da 2ª série do ensino médio de escola pública de Lavras, 
parceira do Programa BIC Júnior na UFLA; 
4.2. ter sido selecionado/a pela Coordenação do Programa como bolsista BIC Júnior; 
4.3. dedicar-se por pelo menos oito horas semanais às atividades do Programa; 
4.4 possuir frequência escolar igual ou superior a 80% durante sua participação no 
programa;  
4.5. apresentar rendimento escolar igual ou superior a 70%; 
4.6. possuir conta corrente de sua titularidade no Banco do Brasil; 
4.7. entregar relatórios mensais das atividades realizadas, por meio do SIGAA; 
4.8. entregar relatórios semestrais de avaliação à Coordenação do BIC Jr.; 
4.9. preencher os questionários de avaliação ou outros formulários quando solicitados pela 
Coordenação do Programa; 
4.10. participar das atividades do programa propostas pela Coordenação do BIC Jr.; 
4.11. nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista 
do Programa BIC Júnior, programa financiado pela FAPEMIG e pelo CNPq; 
4.12. apresentar a sua pesquisa de iniciação científica durante o CIUFLA; 
4.13. não acumular bolsa nem ter vínculo empregatício de qualquer natureza. 

 
5  DAS VAGAS  
 
5.1. Serão disponibilizadas 38  bolsas com vigência de fevereiro de 2018 a fevereiro de 
2019; 
5.2. outras vagas podem ser liberadas durante o período letivo de 2018, conforme 
desistências no Programa; 
5.3. A Coordenação do BIC Jr. tem autonomia para cancelar a cota de bolsa do/a 
orientador/a caso seja constatada a omissão das atribuições do/a orientador/a e/ou do 
bolsista, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Neste caso, a Coordenação 
convocará o/a próximo/a suplente classificado/a no processo seletivo para assumir a bolsa 
e, ou a orientação. 

 
6  DAS VEDAÇÕES  
 
  



 

6.1 AO BOLSISTA 
 
6.1.2 Estabelecer vínculo empregatício de qualquer natureza; 
6.1.3 receber qualquer tipo de bolsa ou auxílio de quaisquer outras instituições; 
6.1.4 afastar-se das atividades do Programa sem prévia autorização do orientador ou da 
Coordenação do BIC Jr. 

 
7 DO PROCESSO SELETIVO 
 
7.1 ORIENTAÇÕES GERAIS  

 
a) O processo seletivo dos bolsistas ocorrerá em dois momentos: prova escrita e 

entrevista, de acordo com cronograma anexo. A seleção dos bolsistas será realizada 
pela Coordenação do BIC Jr. em parceria com as escolas estaduais e municipais de 
Lavras; 

b) os bolsistas selecionados serão encaminhados aos seus orientadores buscando-se 
alinhar a área de pesquisa de interesse do bolsista e a oferta de vagas pelo orientador;  

c) Não serão aceitas inscrições remetidas fora do praz o. Por esse motivo, não 
haverá possibilidade de serem acolhidas, examinadas  e julgadas.  
 

8 INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 

Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico: 
gestaobicjr@prp.ufla.br . 
 
9 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  
 

O resultado será divulgado a partir do dia 19/12/2017 e estará disponível no site da 
PRP (www.prp.ufla.br). 
 
 

Lavras , 08 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 

Rita de Cássia Suart 
Coordenadora do Programa BIC Jr./UFLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Cronograma BIC Júnior 2018  
Divulgação do Edital 24 de novembro de 2017 

Inscrição dos bolsistas no processo seletivo 
24 a 30 de novembro de 

2017 

Divulgação da lista de inscritos 04 de dezembro de 2017 

Avaliação (UFLA) 09 de dezembro de 2017 

Divulgação da lista de aprovados na avaliação 
até dia 12 de dezembro de 

2017 

Entrevista com os aprovados na avaliação 
até dia 16 de dezembro de 

2017 

Resultado Final 19 de dezembro de 2017 

1° Chamada Janeiro/2018 

Início das atividades Fevereiro/2018 

 
 
 
 
 
 


