
FACULDADES EST 
 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA/PROPGP 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS (PEIC) 
01/2021 

 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGP) da Faculdades EST torna 
público o presente Edital, que visa selecionar projetos de pesquisa e 
orientadores/orientadoras para 04 (quatro) bolsas de iniciação científica do 
Programa EST de Iniciação Científica – PEIC com vigência de abril a dezembro de 
2021. 

 

1. – Requisitos e compromissos do pesquisador 
1.1 – Ser pesquisador/pesquisadora com titulação de doutor/doutora. 
1.2 – Ter experiência como orientador/orientadora de graduação e pós-graduação. 
1.3 – Pesquisador/pesquisadora de reconhecida competência científica terá 
precedência em relação aos demais. 
1.4 – O/a pesquisador/pesquisadora poderá, com justificativa, solicitar mais de 
um/uma bolsista para o seu projeto. 
1.5 – O/a pesquisador/pesquisadora deverá incluir o nome do/da bolsista nas 
publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e seminários, cujos 
resultados tiveram a participação efetiva do/da bolsista. 
1.6 – É vedada ao/à pesquisador/pesquisadora repassar diretamente a outro/outra a 
orientação de seu(s) bolsista(s). Em casos de impedimento eventual, a(s) bolsa(s) 
retorna(m) à Pró-Reitoria de Pós-Graduação Pesquisa da EST, que deliberará pela 
continuidade, ou não, do projeto sob nova orientação. 
1.7 – É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 
 
2. – Cronograma: 
2.1 – Abertura do presente edital: 03 de março de 2021. 
2.2 – Prazo para inscrição de projetos: 21 de março de 2021. 
2.3 – Apreciação dos projetos pela Comissão de Pesquisa: 24 de março de 2021. 
2.4 – Divulgação do resultado em ordem de prioridade: 26 de março de 2021. 
2.5 – Início das atividades de pesquisa do/a bolsista: abril de 2021. 
2.6 – Eventuais pedidos de reconsideração deverão ser encaminhados no prazo de 
24 horas a partir da divulgação do resultado e serão julgados pelo Conselho Pós-
Graduação e Pesquisa da EST, em caráter definitivo, que ouvirá o/a orientador/a 
proponente e a Comissão de Pesquisa. 
 
3. – Documentos para a inscrição: 
Do/a orientador/a: 
3.1 – Cópia digital do CV Lattes. 
3.2 – Cópia do projeto de pesquisa vigente. 
3.3 – Plano de trabalho de 9 meses (abril a dezembro de 2021) para bolsista/s. 



3.4 – A documentação acima solicitada deve ser encaminhada por e-mail para 
walmor@est.edu.br , contendo no assunto do e-mail: (Nome do/a Pesquisador/a – 
Edital 01/2021 PEIC/EST) 
 

São Leopoldo, 03 de março de 2021 

      

     Dr. Júlio Cézar Adam 

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 


