
 

ERRATA EDITAL PRO-IC Nº 01/2018 

A Comissão Gestora do Programa de Iniciação Científica – Pro-IC e Diretoria 

Geral do Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC 

Araguari, no uso de suas atribuições, retifica o Edital nº 03/2019, no que se refere 

a composição de grupos de projetos de IC, processo de seleção e número de 

bolsas ofertadas nos itens 3.1 e 3.2. 

Assim, passa a ser: 

 

3. DAS BOLSAS, ORIENTAÇÃO E INSCRIÇÕES 

O IMEPAC, excepcionalmente, ofertará bolsas de iniciação científica para 

projetos aprovados conforme critérios contidos nesta Errata do Edital nº03/219, 

observado: 

I. Serão classificados e aprovados 7 projetos de iniciação científica neste 

processo de seleção; 

II. A quantidade permitida de integrantes por projeto será de, no máximo, 8 

(oito) alunos. 

III. Para cada projeto de IC serão disponibilizadas, no máximo, 4 (quatro) 

bolsas. Caso o projeto tenha número de integrantes superior, estes 

poderão ser inscritos nele como alunos pesquisadores voluntários, não 

fazendo jus à bolsa remunerada. 

IV. Para atendimento às finalidades do Pro-IC, serão concedidas até 28 

bolsas para: projetos de IC aprovados, sob orientação dos docentes que 

integram o grupo de professores orientadores fixos do Pro-IC ou sob 

orientação de docentes convidados por livre iniciativa e a convite de 

alunos. 

Ressalta-se que, caberá à Banca de Seleção, nomeada pela Direção Geral, 

emitir parecer final de classificação, com média das notas da banca, indicando 

os 07 primeiros colocados como aprovados, e os demais como 

classificados.  

Assim, se um projeto de IC submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 

e/ou Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, tiver parecer indeferido até 



 

31/06/2019, este será automaticamente desclassificado; saindo da ordem dos 

16 primeiros colocados como aprovados e dos demais classificados. 

Todos os prazos de inscrição e seleção dos projetos de Iniciação Cientifica 

seguem mantidos. 

Araguari-MG, 28 de fevereiro de 2019. 
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