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FACULDADE WENCESLAU BRAZ

Núcleo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar
Edital para o Programa de Bolsas de Iniciação Científica FAPEMIG
A FWB/ NEPI informa que estarão abertas, no período de 06/08/18 a 31/10/2018, as
inscrições para o preenchimento da cota de 30 bolsas de Iniciação Científica da Faculdade
Wenceslau Braz, em parceria com a FAPEMIG.
1. DAS INSCRIÇÕES
Antes de fazer a inscrição, o(a) candidato(a) deverá ler atentamente este Edital e,
também, todas as informações do NEPI, que forem disponibilizadas pela Internet, na
página www.fwb.edu.br
1.1. A inscrição deverá ser feita pelo próprio(a) candidato(a), no NEPI, 3º andar, até às 17
horas.

2.PERÍODO DE VIGÊNCIA DA BOLSA:
De 01/03/2019 a 28/02/2020 (doze meses)
3.CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO:
Documentação para o PROBIC:
• Uma (1) cópia impressa do formulário de inscrição (ANEXO B do Manual);
• Uma (1) cópia do Formulário 10 da FAPEMIG preenchido (ANEXO C do Manual);
• Uma (1) cópia do Currículo Lattes do candidato atualizado nos últimos três meses;
• CPF;
• Declaração de que o aluno não recebe rendimentos de qualquer natureza (Preencher
ANEXO C do manual de orientação Formulário 10 – item 07)
• Currículo Lattes do orientador; atualizado nos últimos três meses;
• Projeto de pesquisa, com, no máximo, que deve conter: introdução, objetivos,
justificativa (relevâncias científica, profissional e social, implicações teóricas,
metodológicas (se for o caso), trajetória metodológica, cronograma, orçamento,
apêndices e anexos, referências bibliográficas);
• Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa aprovando o projeto.
4.RESULTADO DA SELEÇÃO:
O resultado será divulgado no mural do NEPI na data de 19 de novembro de 2018.
Itajubá, 02 de julho de 2018.
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