
 

 

RESULTADO DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS – PROEX 

 

 

UNIDADE: Instituto de Ciências Agrárias da UFMG - Campus Regional de Montes Claros. 

 

(DEPARTAMENTO, COLEGIADO) RESPONSÁVEL: Engenharia Florestal 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO (OU DISCIPLINA, PROJETO, PROGRAMA): 

Programa: FLORESTAS 

Projetos: - Sistemas Agroflorestais: estratégia de melhoria da qualidade de vida 

camponesa na região norte de Minas Gerais   ( Registro SIEX  400730) 

Área de Conhecimento: Sistemas Agroflorestais 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

PERÍODO DO EDITAL:  DE    26/02/2021 até 07/03/2021. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  

Entrevista: 30%. Serão considerados aspectos como as aptidões para as atividades e o 

interesse para o aprimoramento das mesmas; a criatividade para desenvolvimento de 

atividades diante da situação atual de pandemia; a disponibilidade de tempo para o 

cumprimento das atividades; o conhecimento geral sobre as modalidades de sistemas 

agroflorestais; mais especificamente sobre práticas para implantação e manejo de Quintais 

Agroflorestais. 

 

Avaliação do Currículo e do Histórico:  70%.   Média do rendimento semestral global 

(RSG) e avaliação das atividades de pesquisa, ensino, extensão; e outras desenvolvidas na 

graduação e que constem no currículo. 

Observação: Pela disponibilidade no histórico escolar de todos os candidatos, foi avaliada a 

média da nota semestral global; foi considerado também o interesse pela atividade como 

bolsista ou como voluntário.  

 

Classificação: Candidatos que atingiram no mínimo 60 pontos foram classificados.  

 

Seleção: Todos os candidatos foram classificados; as bolsas atribuídas aos candidatos com 

maior nota; e os demais selecionados como voluntários. 

 

Observação: No caso de não cumprimento das atividades ou de desistência das atividades 

pelo próprio bolsista, a bolsa deverá ser transferida ao candidato subsequente de acordo com 

a  ordem de classificação.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

NOME ASSINATURA 

Leticia Renata de Carvalho  

Nilza de Lima Pereira Sales  

Maria Auxiliadora Pereira Figueiredo  

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Classificação Candidato Nota 

1o PATRICIA LEONIDIA DOS SANTOS 97,0 

2 o RODRIGO MAGALHÃES NUNES 96,0 

3 o 
LORENA MOUTINHO COSTA 
ORNELAS RIOS 95,0 

4 o CINTIA DAYRANE DUARTE MOREIRA 91,0 

5 o SILVIA TEREZA ALVES EVARISTO 86,5 

 

 

Observações:  

Todos os candidatos foram classificados. 

Os dois primeiros candidatos com maior nota selecionados como bolsistas; e os demais como 

voluntários. 

No caso de não cumprimento das atividades ou de desistência pelo próprio bolsista, a bolsa 

deverá ser transferida ao candidato subsequente de acordo com a ordem de classificação.  

 

 

 

 

Profa Leticia Renata de Carvalho 


