
 

 

Processo de inscrição, julgamento e seleção interna de projetos de 

pesquisa de iniciação científica referente ao ano de 2021 

Bolsistas e Voluntários 
 

Edital n.º 01/2021 

 

A Coordenadoria do Departamento de Pesquisa do Grupo Educacional Unis 

comunica a toda comunidade acadêmica que, no período de 25 de fevereiro a 15 de março 

de 2021 estarão abertas as inscrições para seleção interna de projetos de pesquisa científica 

a serem contemplados com bolsas de Iniciação Científica (IC) referente ao ano de 2021. 

 

1. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

(PIBIC) é um programa que visa despertar a vocação e o desenvolvimento do pensamento 

científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior. Tem 

como objetivos gerais: contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer 

atividade profissional; qualificar alunos para os programas de pós-graduação e reduzir o 

tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação; e estimular pesquisadores 

produtivos a envolverem estudantes de graduação nas atividades científica, tecnológica, 

profissional e artística-cultural; melhorar a qualificação do aluno bolsista, contribuindo para 

sua formação acadêmica, pelo desenvolvimento do espírito crítico, aumentando sua 

capacidade de observar, relatar e entender diferentes fenômenos relacionados à sua área de 

atuação. 

 

Requisitos para o Orientador 

• Professores com título de mestre ou doutor que não estejam afastados de suas atribuições 

para participar de programa de pós-graduação, ou por qualquer outro motivo, durante a 

vigência da bolsa e que comprovem produção científica, tecnológica ou artístico-cultural 

recente, divulgada em veículos de comunicação da área. 

• O orientador deverá estar, preferencialmente, exercendo a função de docente nos cursos 

de graduação do Grupo Educacional Unis. 

• Orientar o bolsista na elaboração do Relatório Parcial e Final, a ser entregue na 

Coordenação de Pesquisa nas datas estipuladas. 

• Não estar licenciado/afastado, por qualquer motivo, por um período superior a 3 (três) 

meses, durante o período de vigência da Bolsa da IC e da orientação do estudante. 

• Incluir o nome do bolsista nas diferentes publicações e nos trabalhos relacionados ao 

projeto de pesquisa que o bolsista esteja vinculado, cujos resultados tiveram a 

participação efetiva. 

• Estar disponível para participar como Membro da Comissão Avaliadora dos trabalhos 

apresentados no Encontro de Iniciação Científica. 

• Solicitar cancelamento do pagamento ao bolsista que: apresentar desempenho 

insatisfatório, descumprir o plano de trabalho ou estabelecer vínculo empregatício 

durante a vigência da bolsa e, se for o caso, providenciar a substituição do bolsista. 

 



 

 

Requisitos e Compromissos do Bolsista Unis 
 

• Estar regularmente matriculado em um curso de graduação do Grupo Educacional Unis. 

• Apresentar bom rendimento acadêmico. 

• Ser selecionado e indicado pelo Orientador responsável pelo projeto de pesquisa para 

participar do Edital. 

• Fazer referência à sua condição de bolsista de programa de Iniciação Científica nas 

publicações e trabalhos apresentados decorrentes da pesquisa.  

• Estar recebendo preferencialmente apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedado o 

acúmulo desta com bolsas de outros Programas da Instituição, exceto Prouni e FIES. 

• Ter disponibilidade de, no mínimo, 10 horas semanais de dedicação à pesquisa ou 

atividades relacionadas, durante todo o período do projeto. 

• Ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq. 

• Apresentar o trabalho no XX Encontro de Iniciação Científica do Grupo Educacional 

Unis em 2021 e submeter para um periódico durante o ano de 2021. 

• Apresentar, nas datas a serem definidas, à Coordenação de Pesquisa, relatórios Mensais 

e, posteriormente, o relatório Final das atividades desenvolvidas no projeto. 

• A bolsa concedida está vinculada ao pagamento das mensalidades, até a data do seu 

respectivo vencimento. 

• Devolver à Fepesmig, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam 

cumpridos. 

• A bolsa é válida somente para as mensalidades, excetuando matrícula e rematrícula. 
 

 

Processo de seleção: 

1- Inscrições 

As inscrições serão realizadas, impreterivelmente, a partir do dia 25 de fevereiro de 2021 

até às 23h59min do dia 15 de março de 2021.  

O processo seletivo será por meio de Histórico Escolar. Neste ano, o aluno não entregará 

nenhum projeto, mas deverá escolher um dos projetos disponíveis para execução. No caso 

de voluntários, é necessária a entrega de um projeto (modelo em FORMULÁRIO-PROJETO 

– disponível em https://pesquisa.unis.edu.br/?page_id=49)  

As inscrições e documentação devem ser realizadas pelo endereço eletrônico:  

encurtador.com.br/lsBFP    ou  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBYnGBZRW8RnmTPtDlCeO-
ObSd4Mj3kv1d_J4nJBqnMHZ6Q/viewform 
 

Serão selecionados os candidatos aprovados, conforme média de notas do histórico escolar. 

O resultado será divulgado no site pesquisa.unis.edu.br. 

 

Para este ano a distribuição de vagas para as bolsas, terá um planejamento, que poderá ser 

realocado conforme o departamento escolher, mas que pretende ser: 
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Vagas Nome do Projeto de 
Pesquisa 

Área do Projeto Coordenador Informações sobre 
o Projeto 

2 Dados sobre 
epidemiologias no sul de 
MG 

Saúde Dra. Hadassa 
Soares dos 
Santos 

Estudos de casos 
sobre: endemias, 
epidemias, surtos e 
pandemias. Dessa 
forma, proporcionará 
um auxílio na 
elaboração de 
diagnósticos de saúde 
dos diferentes 
municípios; Base para 
o planejamento das 
ações em saúde 
adequadas à 
realidade local; 
Subsidia a formulação 
de objetivos e metas, 
de diferentes áreas da 
saúde (Hospitalar, 
Clínica, dentre outros) 
para o município. 

1 Implementação do 
Índice de Cesta Básica 
(ICB) e Diagnóstico da 
inserção tecnológica de 
empresas sul mineiras. 

Tecnologia e Gestão  Dr. Pedro dos 
Santos Portugal 
Júnior, Dr. 
Fabricio Pelloso, 
Dr. Rodrigo 
Frogeri, Dr. Luis 
Carlos Vieira 
Guedes 

Expandir o cálculo do 
ICB permite contribuir 
de forma mais efetiva 
para comparação entre 
cidades e criar um 
índice regional. Um dos 
grandes desafios das 
empresas, 
especialmente as micro 
e pequenas, é ofertar 
seus bens e serviços 
por meio de 
plataformas digitais, 
bem como utilizá-las 
para divulgar seus 
negócios. O intuito 
deste projeto é 
diagnosticar o nível do 
uso das plataformas 
digitais e recursos 
tecnológicos pelas 
micro e pequenas 
empresas e entender 
os gargalos que 
impedem esse uso de 
forma mais 
aprofundada 

1 Criação de um índice de 
eficiência relativa das 
prefeituras 

Gestão e Economia Dr. Pedro dos 
Santos Portugal 
Júnior, Me. 
Guilherme Vivaldi 

Estabelecer um ranking 
de eficiência de uso de 
recursos públicos 

1 Ampliação do índice de 
Confiança dos 
Empresários 

Gestão e Economia Dr. Pedro dos 
Santos Portugal 
Júnior, Dr. 
Fabricio Pelloso, 
Dr. Rodrigo 
Frogeri, Me. 
Guilherme Vivaldi 

Atualmente as 
pesquisas de confiança 
do empresariado ocorre 
apenas no âmbito dos 
conselhos 
empresariais, porém, 
pretende-se ampliar 
esse projeto, 
reforçando nos locais 
em que já se aplicava e 
iniciando em Poços de 
Caldas, abarcando as 
maiores cidades do Sul 
de Minas. Para isso 
será fundamental o 
papel das associações 
comerciais e 
empresariais. 



 

 

2 Ambidestria 
Organizacional e 
Estratégias de combate 
ao COVID-19 com uso 
de TIC 

Gestão, Tecnologia Dr. Rodrigo 
Frogeri, Dr. 
Fabricio Pelloso, 
Dr. Pedro 
Portugal, Dr. Luis 
Carlos Vieira 
Guedes, Dr. 
Sanjeet Singh, 
Dr. Meenu  
(Chandigarh 
University) 

Desenvolver modelo e 
pesquisa sobre 
ambidestria 
organizacional no 
ensino superior. 
Estudar tecnologias de 
baixo custo que podem 
auxiliar no combate a 
pandemias. 

 

Caso selecionado para atuar como pesquisador em 2021, o candidato deve entregar no 

email pesquisa@unis.edu.br até o dia 22 de março de 2021 os seguintes documentos 

exigidos do Orientador após aprovação final do projeto: 

• Formulário devidamente preenchido e assinado Form10 e FORMULÁRIO-

PROJETO – disponíveis em https://pesquisa.unis.edu.br/?page_id=49  

• Primeira página do currículo na Plataforma Lattes/CNPq (aluno e orientador) 

• Termo de compromisso assinado – disponível em 

https://pesquisa.unis.edu.br/?page_id=49  

 

A ausência de qualquer documento mencionado acima ou entrega fora do prazo 

excluirá o projeto de pesquisa da avaliação final pela Comissão Científica de avaliação. 

 

Observação: todo processo de análise dos projetos será realizado por uma Comissão de 

Avaliação Científica. 

 

3-Dos Valores: 

Bolsista Unis - Desconto em 8 (oito) mensalidades  (abril, maio, junho, agosto, setembro, 

outubro, novembro e dezembro de 2021) no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). 

 

4- Número de bolsas: 

Unis - 7 bolsas 
 

 

5 – Dos Benefícios 

 

 Os estudantes que participarem do PIBIC, bolsistas ou voluntários, e que cumprirem 

com as exigências anteriormente descritas, receberão ao entregarem o relatório final um 

certificado contendo o nome do projeto que esteve envolvido, nome do orientador e o 

número de horas dedicadas ao projeto, sendo que estas horas poderão ser utilizadas para 

integralização de Atividades Acadêmicas Complementares. 

 

 

Dr. Fabricio Pelloso Piurcosky 

Coordenador do Departamento de Pesquisa 

Grupo Educacional Unis 
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