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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 04, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PUBLICADO NO
"MINAS GERAIS" DE 03/02/2023.

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, no uso de suas
atribuições legais, resolve tornar pública a Retificação do Edital Nº 04, DE 02 DE FEVEREIRO
DE 2023, que dispõe sobre a SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
 
Onde se lê:
9.1- A carga horária semanal obrigatória voltada às atividades de orientação das pesquisas
será de 05 (oito) horas/aulas, sendo realizadas no contraturno.
 
Leia-se:
9.1- A carga horária semanal obrigatória voltada às atividades de orientação das pesquisas
será de 05 (cinco) horas/aula, sendo realizadas no contraturno.
 
Onde se lê:
9.5- Os estudantes pesquisadores, conforme sua disponibilidade, de comum acordo com a
escola e tendo a anuência do responsável legal – nos casos dos estudantes menores de
idade, poderão dedicar quantas horas a mais julgarem necessárias, no contraturno, para o
desenvolvimento de atividades voltadas à sua pesquisa.
 
Leia-se:
9.5- Os estudantes pesquisadores, conforme sua disponibilidade, de comum acordo com a
escola e tendo a anuência do responsável legal – nos casos dos estudantes menores de 18
anos, poderão dedicar quantas horas a mais julgarem necessárias, no contraturno, para o
desenvolvimento de atividades voltadas à sua pesquisa.
 
Onde se lê:
15.1.5- Dados do projeto: título da pesquisa; área de conhecimento; eixo temático;
problema de pesquisa em formato de pergunta; justificativa; demonstração da relevância
do projeto para a comunidade, pessoas/grupos que pretende atingir com o
desenvolvimento da pesquisa, metodologia da pesquisa e cronograma, conforme anexo VI.
 
Leia-se:
15.1.5- Dados do projeto: título da pesquisa; área de conhecimento; eixo temático;
problema de pesquisa em formato de pergunta; justificativa; demonstração da relevância
do projeto para a comunidade, pessoas/grupos que pretende atingir com o
desenvolvimento da pesquisa; objetivos; metodologia da pesquisa; cronograma e
referências bibliográficas.
 
Onde se lê:
15.3.1-  Projeto de pesquisa, conforme item 15.1.5, conforme modelo - anexo VI;
 
Leia-se:
15.3.1-  Projeto de pesquisa, conforme item 15.1.5;
 
Onde se lê:
16.1.4- Contiveram informações inverídicas;
 
Leia-se:
16.1.4- Contiverem informações inverídicas;
 
Onde se lê:
ANEXO III DECLARAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) PARA ASSUMIR A EXTENSÃO DE CARGA
HORÁRIA
Declaro, para a finalidade de participar do Programa de Iniciação Científica na Educação
Básica (ICEB) da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais que eu:
_______________________________________________________________________
MASP:_________________________, sou professor(a) efetivo(a) na Escola
Estadual:____________________________________________________________________________,Município:_________________________________,
SRE _____________________________________________ e possuo disponibilidade para assumir
as atividades do Programa, por meio de extensão de carga horária de 08 horas/aula
semanais, em conformidade com a Resolução vigente.
 
Leia-se:
PARA ASSUMIR A EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA
Declaro, para a finalidade de participar do Programa de Iniciação Científica na Educação
Básica (ICEB) da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais que eu:
_______________________________________________________________________
MASP:_________________________, sou professor(a) efetivo(a) na Escola
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Estadual:____________________________________________________________________________,Município:_________________________________,
SRE _____________________________________________ e possuo disponibilidade para assumir
as atividades do Programa, por meio de extensão de carga horária de 05 horas/aula
semanais, em conformidade com a Resolução vigente.

 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 09 de fevereiro de
2023.
 

Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas
Secretário de Estado de Educação

 

Documento assinado eletronicamente por Igor de Alvarenga Oliveira
Icassatti Rojas, Secretário(a) de Estado, em 09/02/2023, às 13:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 60504044 e o código CRC 91AEC578.

Referência: Processo nº 1260.01.0004418/2023-97 SEI nº 60504044
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