
 

 

 

EDITAL Nº 018/2022 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA A SEREM 
DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
VOLUNTÁRIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS  (PICV – ICH)  

  

Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), de ordem do Magnífico Reitor, ficam 

convocados os membros do Corpo Discente do Instituto de Ciências Humanas da 

PUC Minas, interessados em apresentar propostas de projetos de pesquisa a 

serem desenvolvidos no âmbito do programa de iniciação científica voluntária – 

PICV - ICH, obedecendo aos critérios do presente Edital. 

 

VIDAS ESSENCIAIS: a defesa dos direitos humanos das crianças, da juventude, 

das mulheres, dos adultos e dos idosos das periferias, favelas, aglomerados, 

aldeias e ocupações da grande Belo Horizonte. 

 

Este Edital destina-se a alunos(as) de graduação dos cursos do ICH/PUC Minas e 

tem como finalidade despertar, mobilizar e promover a vocação para o trabalho 

com pesquisa científica e tecnológica. 

O PICV- ICH é um programa de iniciação científica sem previsão de pagamento de 

bolsas de pesquisa às(aos) alunos(as) e professores(as), que dele participam 

como voluntários(as). 

 

1- DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

A Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, propôs aos seus países 

membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 



 

 

anos, a Agenda 2030, composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS)1. O propósito é incentivar ações que promovam um mundo mais 

justo, mais digno, mais inclusivo e sustentável. Compõem esta agenda ações para 

o enfrentamento da desigualdade de gênero, educação de qualidade, mudanças 

climáticas, paz mundial e crescimento econômico, dentre outras. 

 

Um Edital específico para a defesa dos Direitos Humanos 

O ICH entende que, para atingir, até 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) propostos pela ONU, é necessário engendrarmos esforços 

conjuntos. No intuito de integrar a iniciativa da ONU, assume a responsabilidade 

de, no conjunto das ações desenvolvidas pela PUC Minas, contribuir para o 

alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS. 

Nesse sentido, apresenta este edital de pesquisa que visa estimular os(as) 

estudantes dos cursos do ICH a vivenciarem a iniciação científica junto aos(às) 

professores(as) pesquisadores(as). Um edital específico, que viabilize projetos de 

pesquisa que tratam da temática relacionada à defesa dos direitos humanos das 

crianças, da juventude, das mulheres, dos adultos e dos idosos das periferias, 

favelas, aglomerados, aldeias e ocupações da grande Belo Horizonte. 

Este Edital se caracteriza como uma ação estratégica do ICH para fortalecer e 

apoiar projetos de pesquisa que permitam identificar, analisar e compreender: i) os 

processos de construção e reprodução das desigualdades educacionais de raça e 

gênero, bem como; ii) as estratégias que vêm sendo delineadas em diferentes 

esferas da gestão pública da Educação e visam à construção de oportunidades 

equânimes para meninas, meninos e adolescentes, negros e brancos, moradores 

de periferias, favelas, aglomerados, aldeias e ocupações. 

 
1 “Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, 

proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e 

de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que 

possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.” (https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10)  

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10


 

 

Cientes de que, conforme afirma Milton Santos (1996, 85)2, “Devemos, então, nos 

lembrar de que se o real é o verdadeiro, o possível é sempre maior que o real e o 

futuro mais amplo do que o existente”. Nesse sentido, Santos (1996, 85) ainda 

considera que “O presente é o real, o atual que se esvai e sobre ele, como sobre 

o passado, não temos qualquer força. O futuro é que constitui o domínio da vontade 

e é sobre ele que devemos centrar o nosso esforço, de modo a tornar possível e 

eficaz a nossa ação”. É nesse sentido que o ICH defende uma formação de 

professores baseada na pesquisa como potência para preservar e transformar 

vidas humanas. 

 

2- OBJETIVOS 

Identificar e apoiar pesquisas que vislumbrem a construção de respostas para os 

problemas relativos à violação dos direitos humanos das crianças, da juventude, 

das mulhesres, dos adultos e dos idosos negros, pobres, trabalhadores, 

LGBTQIA+, entre outros. 

Com essa ação, o ICH se propõe a promover o fomento à pesquisa, fortalecer 

grupos de pesquisa em geral e mapear oportunidades estratégicas de atuação do 

ICH/PUC Minas junto à população menos favorecida socialmente, no sentido de 

garantir o direito previsto na Constituição Federal de 1988, que fixou, dentre os 

objetivos centrais da educação, garantir o pleno desenvolvimento da pessoa.3 

 

3- JUSTIFICATIVA 

O ICH assume o lema “Um outro mundo é possível”, recusa a ideologia neoliberal 

e sua racionalidade, que produz sujeitos precarizados, e toma a iniciativa de ir em 

busca de alternativas capazes de construir outros tipos de relações sociais, 

econômicas e políticas. O campo de competência do ICH se estende ao combate 

 
2 SANTOS, Milton. Metamorfose do espaço habitado. São Paulo, Hucitec, 1996. 
3 Constituição Federal, art. 206. 



 

 

às desigualdades de gênero, raça, cor, promovendo uma educação de qualidade, 

com base na formação de professores na perspectiva crítica e emancipadora, que 

problematiza as mudanças climáticas e promove a paz mundial bem como o 

favorecimento do desenvolvimento humano afinado com o crescimento social e 

econômico. 

O ICH se pauta na defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos, na 

preservação e promoção dos direitos da criança, dos jovens, das mulheres, dos 

adultos e idosos, no combate a todo tipo de discriminação, no respeito à ética dos 

profissionais da educação em formação inicial e em trabalho. 

Há indícios de que ações de investimento em pesquisa têm potencial para impactar 

positivamente os indicadores de qualidade educacional. Estudantes de Iniciação 

Científica desenvolvem capacidades de atuação profissional coerentes com a 

construção de uma sociedade mais justa e igual. 

 

3- ELEGIBILIDADE DO PROJETO DE PESQUISA 

 

1. Poderá submeter proposta de projetos o(a) aluno(a) regularmente matriculado em 

qualquer um dos cursos de Graduação do ICH. 

2. No ato da submissão, deverão estar faltando, no mínimo, dois períodos para a 

conclusão do curso de todos(as) os(as) alunos(as) proponentes, sem considerar o 

atual, ou seja, ter previsão de pelo menos mais um ano de vínculo como alunos(as) 

do ICH/ PUC Minas. 

3. As propostas de projetos deverão ser enviadas, no período compreendido entre 04 

e 30/04/2022, de forma exclusivamente eletrônica, ao e-mail: 

ichsetordepesquisa@pucminas.br. 

4. Cada aluno(a) poderá submeter e participar da equipe de, no máximo, uma 

proposta de projeto a ser submetido a este Edital. 

5. O(a) aluno(a) poderá ter vínculo empregatício ou contrato de estágio ou monitoria 

mailto:ichsetordepesquisa@pucminas.br


 

 

na PUC Minas ou em outra empresa. 

6. O(a) aluno(a) deverá dedicar, no mínimo, 10 (dez) horas semanais à realização da 

pesquisa, conforme o Cronograma (item que deve constar do Projeto de Pesquisa, 

elaborado conforme o Padrão de Normalização da PUC Minas para Elaboração de 

Projetos de Pesquisa). 

7. O cronograma da pesquisa deverá prever o desenvolvimento e entrega do relatório 

final em até 60 (sessenta) dias após o término da execução do projeto. 

8. Serão aceitos projetos de pesquisa apresentados por um ou, no máximo, três 

alunos(as) dos cursos do ICH-PUC Minas. 

9. Cada aluno(a) poderá compor apenas uma equipe de pesquisa aprovada neste 

Edital.  

10. A avaliação dos projetos será feita às cegas e ficará a cargo da Comissão Técnica 

(CT) do PICV-ICH, formada pela Coordenadora de Pesquisa e Pós-graduação do 

ICH e pelo(a) Coordenador(a) de Pesquisa ou Coordenador(a) do Colegiado de 

Coordenação Didática dos cursos do ICH. 

11. Outros(as) avaliadores(as) poderão ser nomeados(as) pela Coordenação de 

Pesquisa e Pós-graduação do ICH em substituição a avaliadores da CT ou para 

fins de complementação da CT para a avaliação. 

12. Serão aceitos projetos que indiquem a orientação e/ou coorientação de, pelo 

menos, um(a) professor(a) de um dos Cursos do ICH, em qualquer uma das duas 

modalidades (licencitaura e bacharelado). 

13.  O(A) professor(a) orientador(a) deverá participar do quadro permanente do corpo 

docente do ICH/PUC Minas, com horas de dedicação na PUC Minas. 

14. Um professor poderá ser orientador de, no máximo, 2 (dois) Projetos de Pesquisa 

Voluntária, previstos neste Edital. 

15. No ato da submissão da proposta, deverá ser anexada carta de aceite do(a) 

professor(a) orientador(a). 



 

 

16. O tema da pesquisa deverá versar sobre a temática em foco neste Edital, ou seja, 

defesa dos direitos humanos das crianças, da juventude, das mulheres, dos 

adultos e dos idosos das periferias, favelas, aglomerados, aldeias e ocupações da 

grande Belo Horizonte.  

17. Alunos que estiverem desenvolvendo pesquisa com fomento interno ou externo à 

PUC Minas não poderão submeter projeto de pesquisa ou compor as equipes de 

trabalho referentes aos projetos submetidos a este Edital. 

18. As propostas de projetos deverão seguir o Padrão de Normalização da PUC Minas 

para a elaboração de Projetos de Pesquisa, conforme disposto no link: 

http://portal.pucminas.br/biblioteca/documentos/Guia-ABNT-completo.pdf  

19. Os(as) alunos(as) cujas propostas de projeto forem aprovadas serão 

eventualmente convidados(as) a colaborar de forma voluntária com a organização 

e execução de eventos acadêmicos e científicos organizados pela Coordenação 

de Pesquisa e Pós-Graduação do ICH. Também deverão apresentar os resultados 

de sua pesquisa na Mostra de Iniciação Científica do ICH. 

 

4- CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO DOS PROJETOS PELA CT-PICV 

a) originalidade e inovação; 

b) impactos socias, econômicos, políticos, ambientais, educacionais e estruturais; 

c) relevância da Pesquisa e resultados esperados; 

d) adequação da metodologia em relação aos objetivos; 

e) competência e experiência prévia do orientador na área do projeto de pesquisa; 

f) adequação do cronograma ao prazo estabelecido para o desenvolvimento da 

pesquisa; 

g) contribuição para a construção de conhecimentos sobre a temática proposta; 

h) consistência entre a infraestrutura disponível e os recursos humanos envolvidos 
com a natureza da proposta; e 

i) disponibilidade para colaborar de forma voluntária com a organização e execução 

http://portal.pucminas.br/biblioteca/documentos/Guia-ABNT-completo.pdf


 

 

de eventos acadêmicos e científicos organizados pela Coordenação de Pesquisa 

e Pós-Graduação do ICH/PUC Minas. 

 

5- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC MINAS 

• Proposta de projeto de pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida 

ao Comitê de Ética da PUC Minas4 (CEP). A falta de encaminhamento do número 

de submissão do projeto ao CEP, no ato da submissão a este Edital, implicará a 

eliminação da proposta. 

 

6-  Lei Geral de Proteção de Dados  

• O coordenador(a) do projeto de pesquisa envolvendo seres humanos assume, em 

conjunto com sua equipe de pesquisa, incluindo os professores(as) 

orientadores(as) e alunos(as), a responsabilidade pelos cuidados com os dados 

pessoais tratados em função da pesquisa, notadamente o processo de coleta, 

arquivamento, processamento, compartilhamento e eliminação de dados pessoais, 

em observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). 

 

7- DA INSCRIÇÃO (MEIO ELETRÔNICO) 

a) As inscrições deverão ser feitas no período compreendido entre 04 e 30/04/2022, 

de forma exclusivamente eletrônica, pelo e-mail: 

ichsetordepesquisa@pucminas.br . 

b) Anexo ao e-mail de inscrição deverão constar: 

• projeto de pesquisa em PDF (conforme o Padrão de Normalização para 

Elaboração de Projetos de Pesquisa da PUC Minas5); 

 
4
 O sistema de registro, denominado Plataforma Brasil, pode ser acessado no seguinte endereço: 

www.saude.gov.br/plataformabrasil. Nesse sistema, todos os documentos serão apresentados em meio digital. Outras 

informações poderão ser obtidas no sítio: http://www.pucminas.br/pesquisa/index_padrao.php?pagina=237. 
5 Disponível no site: http://portal.pucminas.br/biblioteca, em Orientações para Elaboração de Trabalhos Científicos. 

mailto:ichsetordepesquisa@pucminas.br
http://www.saude.gov.br/plataformabrasil
http://www.pucminas.br/pesquisa/index_padrao.php?pagina=237
http://portal.pucminas.br/biblioteca


 

 

• histórico escolar atualizado do/a(s) aluno/a(s) (digitalizado); 

• link de acesso ao Currículo Lattes do/a(s) aluno/a(s) (no corpo do e-mail); 

• termo de anuência do professor(a) orientador(a); 

• link de acesso ao Currículo Lattes do orientador(a) (no corpo do e-mail); 

• comprovante de depósito do projeto, emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

PUC Minas, se for o caso, conforme item 6 deste Edital. 

c) O Assunto do e-mail deverá trazer: “Submissão de projeto ao Edital PICV-ICH 

01/2022”.  

d) É proibida a complementação ou substituição de quaisquer documentos, 

declarações ou partes integrantes do projeto após a entrega da documentação 

enviada por e-mail. 

e) A CT PICV-ICH desclassificará as propostas que não apresentarem os 

documentos solicitados. 

 

8- DO RESULTADO DA SELEÇÃO: 15/06/2022. 

 

9- DA REALIZAÇÃO DA PESQUISA: De 01/08/2022 a 31/06/2023. 

 

10- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1- Deverá ser entregue um Relatório do andamento da pesquisa assinados pelo(s) 

aluno(s) e pelo orientador, até 180 dias após a aprovação do projeto (conforme 

formulário padrão). 

2- Em até 60 (sessenta) dias após o término da execução do projeto, deverão ser 

entregues à Coordenação de Pesquisa do ICH o Relatório Final da pesquisa 

(segundo normalização da PUC Minas2), em PDF, pelo e-mail 

ichsetordepesquisa@pucminas.br, para divulgação eletrônica, o Relatório de 

Avaliação de Desempenho do Aluno, para cada aluno participante da proposta, 

assinado pelo orientador (em formulário padrão). 

3- O Relatório Final do projeto poderá ser substituído por um artigo submetido e/ou 

mailto:ichsetordepesquisa@pucminas.br


 

 

apresentado em evento acadêmico e citentífico ou submetido e/ou publicado em 

periódico científico com a co-autoria e anuência do orientador do projeto. 

4- O certificado de conclusão do PICV-ICH, emitido pela Coordenação de Pesquisa 

do ICH PUC Minas, será concedido mediante a entrega e aprovação do Relatório 

Intermediário do desenvolvimento da pesquisa, do Relatório Final e dos Relatórios 

de Avaliação de Desempenho do(s) aluno(s). 

5- Este Edital poderá ser revogado a qualquer momento, conforme avaliação da 

Coordenação de Pesquisa do ICH-PUC Minas. 

 

Belo Horizonte, 21 de março de 2022. 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 

 

 


