
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

EDITAL N. 01/2022 
 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Bioética – GEPBIO  
 
 
Líder de Pesquisa: Professora Doutora Luciana Dadalto  
 
E-mail: gepbio.newton@gmail.com 
 
Processo de Seleção:  
O processo de seleção para participação no GEPBio será realizado nos 
seguintes dias e horários: 
 

• Dia 19.04.2022 (terça-feira) – reunião on line 
• Horário: 18h 

 
 
Número de vagas:  
 

• Pesquisador bolsista: uma vaga para graduando de quaisquer cursos do 
Centro Universitário Newton Paiva, que preencha os requisitos do item 7 
do edital para grupos de pesquisa do Centro Universitário Newton Paiva. 

 
• Pesquisador voluntário:  

a) 5 (cinco) vagas no total, para graduandos de quaisquer cursos do 
Centro Universitário Newton Paiva, sendo 3 para alunos de 3º ao 6º 
período, que ainda não estejam fazendo estágio e 2 para alunos entre o 
7º ao 9º período, estagiários ou não;  
b) 2 (duas) vagas para alunos graduandos matriculados até o 8º período, 
em cursos de Direito de qualquer cidade do Brasil: 

 
 
Importante: As inscrições devem ser feitas pelo e-mail 
gepbio.newton@gmail.com, mediante o envio do nome completo do/da 
candidato/candidata, seu RA (se aluno Newton), telefone/número de whatsapp 
e o resumo do projeto de pesquisa a ser desenvolvido, até o dia 10.04.2022.  
 
Todos os pesquisadores selecionados deverão: (i) produzir um artigo científico 
por ano, (ii) produzir material científico para as mídias sociais do grupo, (iii) 
participar dos eventos realizados pelo grupo e do Congresso Brasileiro de 
Bioética, que ocorre bianualmente e (iv) participar das reuniões on line, que 
ocorrem da seguinte forma: 
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a) reunião individual semanal, on line, com duração de 30 minutos em dia e 
horário previamente estabelecido entre a coordenadora do grupo e o 
pesquisador, de acordo com a disponibilidade de ambos. 
b) reunião mensal do grupo, on line, às terças-feiras, de 18h às 19h. 
 
Ao enviar a sua inscrição o aluno afirma ter realizado a leitura e aceitado o 
Regulamento do GEPBio. 
 
Requisitos para o aluno bolsista: 
 

1) Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação da 
Newton Paiva;  

2) Apresentar rendimento escolar global de no mínimo 75% (setenta e cinco 
por cento);  

3) Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades 
de pesquisa, em turno diferente do que está matriculado;  

4) Não estar cursando o último módulo/semestre do seu curso;  
5) Não acumular bolsa de outros Programas da Newton, Programas de 

Agências de Fomento à Pesquisa, assim como de estágios remunerados 
internos e externos à Newton. 

6) Enviar, no ato da inscrição, currículo (preferencialmente no formato da 
Plataforma Lattes –http://lattes.cnpq.br) e histórico escolar. 

7) Ter disponibilidade e interesse para pesquisa, e assumir o compromisso 
de frequência às reuniões do grupo. 

8) Não estar vinculado a nenhum outro de grupo de pesquisa na Newton 
Paiva. 
 

 
Requisitos para os pesquisadores voluntários vinculados ao Centro 
Universitário Newton Paiva: 
 

1) Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação da 
Newton;  
2) Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais às atividades de 
pesquisa, em turno diferente do que está matriculado. 
3) Enviar, no ato da inscrição, currículo (preferencialmente no formato da 
Plataforma Lattes –http://lattes.cnpq.br) e histórico escolar. 
 
 

Requisitos para os pesquisadores voluntários não vinculados ao Centro 
Universitário Newton Paiva: 
 

1) Ter média geral superior a 70% (setenta por cento), comprovada por 
histórico escolar atualizado. 

2) Enviar, no ato da inscrição, currículo (preferencialmente no formato da 
Plataforma Lattes –http://lattes.cnpq.br) e histórico escolar. 



 
3) Enviar, no ato da inscrição, carta de recomendação assinada por um 

professor do curso de Direito ao qual está vinculado. 
4) Ter disponibilidade e interesse para pesquisa, e assumir o compromisso 

de frequência às reuniões do grupo. 
5) Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais às atividades 

de pesquisa, em turno diferente do que está matriculado. 
 
 
Processo seletivo: 
 

• A análise de histórico escolar terá caráter eliminatório, para os candidatos 
que não obtiveram a média prevista neste Edital, e classificatório para os 
demais; a análise de currículo também terá caráter classificatório. 

 
• Em seguida, os candidatos deverão apresentar um resumo de projeto de 

pesquisa inédito, com tema afeto à Bioética. Esta etapa avaliativa terá 
caráter eliminatório. O resumo deverá ter a seguinte forma: 

o Será permitida a utilização de material visual (apresentação em 
Power Point ou Prezi). 

o O aluno terá 10 minutos para realizar a apresentação. 
o O aluno deverá anexar ao email da inscrição, duas cópias do 

resumo escrito para os examinadores. O resumo deverá, 
necessariamente, ter a seguinte formatação: Título, máximo de 500 
palavras, 3 palavras-chaves e cinco referências bibliográficas. 
 

• Dentre os inscritos para a vaga de bolsista, o aluno aprovado será aquele 
classificado em primeiro lugar.  
 

• Dentre os inscritos para as demais vagas, a aprovação se dará de acordo 
com a ordem classificatória e o número de vagas disponíveis. 
 

 
 
Belo Horizonte, 21 de março de 2022. 
 

 
 

 
Profa. Dra. Luciana Dadalto 

 


