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EDITAL 02/2017-PROPP/Pesquisa EDITAL DE CHAMADA DE PROJETOS PARA O 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: IX 

PIBIC/CNPq/UFJF NAS AÇÕES AFIRMATIVAS - 2017/2018 

 

O Programa PIBIC nas Ações Afirmativas é uma ação que tem como missão complementar as 

ações afirmativas já existentes nas universidades. Seu objetivo é oferecer aos alunos beneficiários 

dessas políticas, ou seja, que ingressaram na UFJF por meio de cota racial ou social, a 

possibilidade de participação em atividades acadêmicas de iniciação científica. 

 

1. INSCRIÇÕES: de 04 até 15 agosto de 2017  
A inscrição deverá ser realizada mediante preenchimento da lista de inscrição, que faz parte 
integrante desse edital, disponibilizada na Secretaria da Faculdade de Direito da UFJF no horário de 
funcionamento das 8:00 às 18:00 horas. 
Os alunos interessados poderão realizar a inscrição até o dia 15 de agosto de 2017. 
     
2. PROJETO DE PESQUISA E BOLSA 
O candidato poderá realizar a inscrição para o Projeto BENEFÍCIOS FISCAIS E SEGURANÇA 
JURÍDICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
Não há bolsa para esse Projeto, somente uma vaga para voluntário de iniciação científica. 
 
3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  
1 - Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF; 
2 - Ter disponibilidade de trabalhar durante 12 horas semanais; 
3 - Ter ingressado na UFJF por meio de cota racial ou social. 
 
 
4. DEMAIS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL DO PROGRAMA DO PROJETO 
4.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFJF e ter disponibilidade para 
cumprir as horas previstas neste edital e ter ingressado na UFJF por meio de ação afirmativa (cota 
racial ou social).  
4.2. Ser selecionado pelo orientador e cadastrado no SIGA pelo orientador.  
4.3. Aceitar, por email, o Termo de Compromisso do CNPq.  
4.4. Entregar na PROPP/Pesquisa o Formulário de Indicação de Bolsista e o Termo de 
Compromisso do Bolsista.  
4.5. Apresentar resultado final da pesquisa no Seminário de Iniciação Cientifica da UFJF (2018).  
4.6. Apresentar o formulário de avaliação final até 31/08/2018.  
4.7. Fazer referência à sua condição de participante do PIBIC-Af/CNPq/UFJF nas publicações e 
outros trabalhos apresentados.  
4.8. É vedado acumular a participação neste Programa com outros, do CNPq, de outra Agência de 
Fomento ou da UFJF, remunerado ou não, excetuando-se o Programa de Apoio Estudantil. 
4.9. Estar com currículo atualizado na plataforma LATTES/CNPq.  
4.10. Possuir endereço eletrônico.  
  
PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção constará de:  

1- Prova escrita de conhecimentos (PESO 3), sem nenhuma espécie de consulta, que verse 
sobre pontos relacionados ao Projeto, sendo eles, especificamente: Benefícios Fiscais: conceito 
de benefícios fiscais, diferença entre benefício fiscal e incentivo fiscal, conceito de: 
imunidade, isenção, anistia e remissão. 
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A prova escrita vale 100 (cem) pontos e a nota mínima para aprovação é 70 (setenta) pontos. 
 
2 - Entrevista: a entrevista (PESO 2) versará sobre os pontos indicados para a Prova Escrita de 
Conhecimentos e sobre o perfil do candidato para participação em atividades de pesquisa. A 
entrevista valerá 100 (cem) pontos, não sendo classificados os candidatos que obtiverem nota 
inferior a 70 (setenta) pontos. 
 
3 - Histórico Escolar (PESO 1): no dia da entrevista, o candidato deverá apresentar o seu Histórico 
Escolar. 

Critérios de desempate:  
1 - Maior nota na prova escrita. 
2 - Maior nota na entrevista. 
 

 
DATAS E PRAZOS 
 
INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  De 04 até 15 de agosto de 2017 

 

LOCAL:  Na Secretaria da Faculdade de Direito, no horário das 8:00 às 18:00  horas 

 
SELEÇÃO: 
PROVA ESCRITA 

DATA/HORÁRIO:  16 de agosto de 2017, de 14:00 às 16:00 horas  

 

LOCAL:  
Faculdade de Direito, em sala a ser disponibilizada pela Secretaria da 
Faculdade 

 
ENTREVISTA E ENTREGA DO HISTÓRICO ESCOLAR 

DATA/HORÁRIO:  17 de agosto de 2017, de 10:00 às 12:00 horas 

 

LOCAL:  
Faculdade de Direito, em sala a ser disponibilizada pela Secretaria da 
Faculdade 

 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  17 de agosto de 2017, às 13:00 horas 

 

LOCAL:  Na Secretaria da Faculdade de Direito 

 
Juiz de Fora, 04 de agosto de 2017. 
 
 
 
Elizabete Rosa de Mello 
Professora Orientadora do Projeto 


