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O Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do LATACI® Research Institute, no uso de suas atribuições 
regimentais, estabelece as seguintes regras gerais a serem aplicadas aos Editais de seleção de 
bolsistas para os Projetos de Pesquisa: 

1 - DAS INSCRIÇÕES 

Art. 1 -  As inscrições para a participação em Projetos de Pesquisa coordenados pelo 
LATACI® Research Institute deverão ser realizadas, exclusivamente, no PORTAL LATACI® 
DE INSCRIÇÕES (editais.lataci.org). 

Art. 2 -  Poderão se inscrever, além dos Associados do LATACI® Research Institute, alunos 
regularmente matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação de seus Parceiros 
(lataci.org/#partners). 

Art. 3 -  A não ser que o Edital específico determine alguma restrição, alunos de qualquer 
curso podem participar, desde que devidamente justificada a sua participação durante a 
entrevista. 

2 – DAS ATIVIDADES DOS BOLSISTAS 

Art. 4 -  Os bolsistas selecionados participarão de reuniões presenciais e remotas, com o 
uso de ferramentas como Skype e Team Viewer. 

Art. 5 -  Todo bolsista selecionado para qualquer Projeto de Pesquisa do LATACI® Research 
Institute concorda que seu nome será vinculado ao Grupo de Pesquisa LATACI® cadastrado 
no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq; também concorda em manter seu currículo 
na Plataforma LATTES atualizado, além de eventualmente participar de pesquisas 
realizadas pelo LATACI® Research Institute, na qualidade de entrevistado. 

Art. 6 -  Além de identificar e implementar ao menos uma solução durante o período de 
participação no projeto, os bolsistas deverão também propor outras possibilidades de 
atuação futura, elaborando um diagnóstico que será usado como referência no próximo 
Edital do mesmo Projeto. 

Art. 7 -  Cada bolsista deverá entregar, ao final do projeto, um Relatório Final de 
Participação de acordo com modelo a ser disponibilizado pelo Núcleo de Pesquisa e Pós-
graduação. 

3 – DOS BENEFÍCIOS 

Art. 8 -  Durante o período de desenvolvimento do Projeto de Pesquisa, os bolsistas 
participarão gratuitamente de cursos oferecidos pelo LATACI® Research Institute, de acordo 
com a avaliação e indicação dos pesquisadores responsáveis pelos Projetos. 

Art. 9 -  Ao final do projeto, os alunos que cumprirem as atividades previstas no respectivo 
Edital receberão, além do certificado emitido pelo LATACI® Research Institute, um ticket 
correspondente a pelo menos 20 horas para participação em cursos, atividades ou eventos 
disponíveis no PORTAL LATACI® DE INSCRIÇÕES. 

Art. 10 -  Caberá ao responsável pelo Projeto indicar o número de horas do ticket de cada 
bolsista, o que deverá ser validado pela Coordenação do Núcleo de Pesquisa e Pós-
graduação. 
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4 – DA SELEÇÃO 

Art. 11 -  Todos os candidatos passarão por processo seletivo que consistirá de duas 
etapas: 

a) entrevista e avaliação prévia realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do 
LATACI® Research Institute; 

b) entrevista final realizada pelo(s) pesquisador(es) responsável(is) pelo Projeto. As 
entrevistas serão realizadas em dias e horários previamente comunicados no 
PORTAL LATACI® DE INSCRIÇÕES. 

Art. 12 -  O não comparecimento do candidato na data marcada implicará em exclusão 
automática do processo seletivo. O resultado da seleção será divulgado no próprio PORTAL 
LATACI® DE INSCRIÇÕES. 

Art. 13 -  A ordem cronológica de inscrição será considerada como critério de desempate 
na seleção dos candidatos. 

5 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14 -  Qualquer situação ou informação não contemplada nos Editais será decidida pelo 
Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do LATACI® Research Institute, ouvido(s) o(s) 
pesquisador(es) responsável(is) pelo(s) Projeto(s) de Pesquisa em questão. 

Art. 15 -  Esta Portaria entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições 
contrárias. 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2018. 

Profa. Dra. Íris Barbosa Goulart 
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do LATACI® Research Institute 
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