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Coordenadoria de Pesquisa e Iniciação Científica
Nova estrutura para registro de projetos de pesquisa
Perguntas e respostas mais frequentes.

1-Qual a função do edital de PQ 001-2011?
Este edital é destinado ao cadastro de uma linha de pesquisa a ser desenvolvida junto com
alunos de IC por um ou mais docentes da instituição. Este edital é específico para pesquisas
que serão desenvolvidas com alunos de iniciação científica.
2- Qual a função do edital de IC 001-2011?
Este edital é destinado exclusivamente para professores que tiveram seus projetos aprovados
no edital PQ 001-2011. Neste edital os professores cadastrarão planos de trabalho para os
alunos de IC, em conformidade com a linha de pesquisa do projeto aprovado no edital PQ 0012011.
3-A aprovação de um projeto no edital IC 001-2011 significa que o projeto receberá alunos
de IC?
Não necessariamente. Para receber um aluno de IC um professor terá que ter seu nome como
participante de um projeto de pesquisa nos projetos aprovados. Mas isso não é garantia que
terá aluno. Isto dependerá do número de bolsas e/ou vagas de alunos de IC e do número de
docentes aptos a orientar aluno. Continuará existindo um processo de seleção de orientadores
que será realizado no edital IC 001-2011.
4-Qual será a função dos editais de Iniciação Científica?
Os editais de Iniciação Científica serão abertos para que os docentes cadastrem planos de
trabalho para alunos de IC. Estes planos de trabalho deverão esta dentro do escopo do projeto
de pesquisa aprovado no edital específico para este fim.
5-Um professor que não participa de um projeto de pesquisa poderá submeter planos de
trabalho para alunos de IC nos editais específicos?
Não. Só estarão aptos a submeter planos de trabalho e receber alunos de IC os professores
que participam de projetos de pesquisa aprovados pela coordenação de IC.
6-A equipe que compõe um projeto de pesquisa poderá ser alterada ao longo do seu período
de vigência?
Sim, desde que devidamente justificada.

7-Poderá ocorrer alteração do coordenador do projeto de pesquisa?
Sim, desde que ocorra a solicitação e concordância expressa do coordenador anterior e do
coordenador de curso ao qual o projeto esteja vinculado.
8-Qual será a vigência dos projetos de pesquisa?
Dois anos podendo ser prorrogado, dependendo da produtividade do grupo. Deverão ser
feitos relatórios anuais dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo. Neste relatório deverão ser
incluídos os resultados obtidos, inclusive as orientações de TCC feitas na dentro da linha de
pesquisa definida pelo grupo.
9-Qual o motivo desta alteração de estrutura?
Estimular a cultura de grupos de pesquisa. Possibilitar o desenvolvimento de linhas de
pesquisa de longo prazo. Ter histórico de resultados ao longo de vários anos.
10-Um projeto de pesquisa pode ser submetido tendo um único pesquisador?
Pode. A definição do próprio CNPq para grupos de pesquisa contempla esta possibilidade. Um
coordenador e seus alunos.
11-Quantos alunos de IC poderão ser alocados em um projeto de pesquisa?
Este número depende do número de docentes que integram o grupo. A cada edital de IC
devemos alocar dois alunos para Doutores e um aluno para Mestres.
12-Como serão distribuídas as bolsas de IC da FAPEMIG?
Através de editais, para os docentes que participam de projetos de pesquisa aprovados na
coordenação de IC e que estejam em dia com suas obrigações junto à coordenação de
pesquisa, IC e extensão. A classificação se dará, conforme definido em edital, de acordo com o
currículo do professor.
13-Qual será a periodicidade dos editais de pesquisa?
Anual. No entanto o docente que tiver projeto aprovado em andamento não precisará fazer
nova submissão. Os novos editais servirão para cadastro de novos projetos e/ou grupos.
14-Em um mesmo projeto poderá receber alunos de vários editais de IC?
Sim. A cada semestre temos editais de IC que podem vincular planos de trabalho e alunos a
projetos de pesquisa.
15-Um mesmo plano de trabalho pode ser desenvolvido por dois alunos?
Não. Para cada aluno de IC deverá existir um plano de trabalho.
16-O alunos de IC terão acesso no sistema ao projeto de pesquisa?
Sim. O aluno de IC poderá visualizar o projeto na sua totalidade além do seu plano de trabalho.

17-O que é grupo de pesquisadores mencionado no edital PQ 001-2011?Significa
necessariamente grupos de pesquisa aprovados no CONSEPE?
Professores reunidos em torno de linhas e temas comuns, podendo ser de diferentes áreas e
cursos do UnilesteMG. Não significa que devem ser grupos de pesquisa aprovados pelo
CONSEPE.

