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INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG 

 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO/CENEX 

FOMENTO DE BOLSAS PARA APOIO AO PROGRAMA FLORESTAS-2022 

 

EDITAL no 001/2022 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO 

REFLORESTAR: SILVICULTURA E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL  

NO NORTE DE MINAS (402403) 

 

Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 01 bolsista na modalidade PBEXT-Ação 

afirmativa e 03 (três) voluntários para desenvolver atividades relacionadas às demandas do 

PROJETO REFLORESTAR. 

 

1. Inscrições: 

Período: de 03/03/2022 até 11/03/2022 às 12horas. 

Local: por meio e-mail da coordenadora do projeto Profa. NILZA DE LIMA PEREIRA SALES 

(nsales_ufmg@hotmail.com). 

 

2. Carga Horária de atividades: 20 horas semanais, com disponibilidade para eventuais atividades 

no ICA/UFMG e em comunidades rurais nos finais de semana e feriados. 

 
3. Período da bolsa: Vigência de março de 2022 a fevereiro de 2023. 

 
4. Pré-requisito para inscrição: 

• Estar matriculado nos cursos de Engenharia Florestal, Agronomia ou Engenharia 

Agrícola da UFMG; 

• Pertencer exclusivamente a seguinte classificação socioeconomica:  nível I, II ou III 

pela Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP) e/ou estudantes que ingressaram na 

UFMG pelo sistema de cotas. Os voluntários independem desses requisitos. 

• Estar cursando o terceiro período ou período superior em 2022-1; 

• Não possuir qualquer outro tipo de bolsa, exceto FUMP; 

• Ter aptidão para realizar trabalhos em equipe. 

• Ter interesse ou a afinidade em trabalhar em assentamentos, comunidades e 

propriedades rurais,   com agricultores familiares e silvicultores, além de empresas 

agrícolas e florestais. 

• Ter afinidade para trabalhar com educação ambiental em escolas urbanas e rurais. 

• Ter facilidade ou interesse em desenvolver a habilidade de falar em público e viajar para 

comunidades rurais durante a semana, ou nos finais de semana e feriados. 

• Ter criatividade, habilidade ou o interesse em desenvolvê-las para a produção de 

vídeos, folhetos e cartilhas relacionados aos temas do projeto. 

• Ter criatividade ou interesse em desenvolvê-la, para o desenvolvimento de atividades de 
extensão  considerando a  Pandemia. 
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5. Documentos para inscrição: 

5.1) Preenchimento de ficha de inscrição disponível no Anexo 1. 

5.2) Cópia do Histórico ou de documento que ateste o rendimento semestral global (RSG) de todos 

os períodos cursados (documento disponibilizado pela internet). 

5.3) Currículo Lattes - CNPq - contendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

5.4) Cópia de documento que comprove conta bancária no Banco do Brasil, individual e tipo conta 

corrente, 

5.5) Cópia do documento de identidade e do CPF. 

5.6) Cópia do comprovante do nível socioeconomico ou acesso por cotas. 

 

6. DATA DE REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA: no dia 11 de março a partir de 14:00 horas por 

meio de vídeo conferência na Plataforma Google Meet ou Teams. O link com o horário da entrevista 

será encaminhado para os e-mails dos candidatos no dia 11 de março pela manhã. 

 
7. Avaliações e critérios de seleção: 

7.1 Entrevista: 30%. Serão considerados aspectos como as aptidões para as atividades, 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 atividades de silvicultura, adequação ambiental e 

recuperação de áreas degradadas. 

 

7.2 Avaliação do Currículo Lattes e do Histórico Escolar: 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. 

 

8.0 Atividades a serem desenvolvidas: 

A) Participar da elaboração e execução das ações de extensão no âmbito do Projeto 

R e f l o r e s t a r  e do Programa Florestas. 

B) Participar do Encontro de Extensão, devendo apresentar trabalho como autor ou coautor. 

C) Participar da Jornada de Extensão do ICA/2022. 

D) Participar de outros eventos promovidos pela Proex/Cenex; 

E) Apoio durante os eventos promovidos pelo ICA/UFMG. 

F) Apoio na produção de mudas no Setor de Silvicultura do ICA/UFMG; 

G) Participar de reuniões com a Coordenação do Projeto e demais participantes e colaboradores 

H) Elaborar os relatórios de atividades dentro dos prazos solicitados. 

 

 
Montes Claros, 03 de fevereiro de 2022. 
 

 

 

 
Profª Nilza de Lima Pereira Sales  

Coordenadora do Projeto reflorestar e do Programa 

Florestas 
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Anexo1 

 

Projeto - REFLORESTAR: Ações de Silvicultura e adequação ambiental no norte de Minas 
Gerais 

 

 

Objetivos gerais: 
➢ O projeto visa implantar, monitorar e multiplicar técnicas silviculturais sustentáveis e 

assessorar na adequação ambiental de propriedades rurais no norte de Minas Gerais. 
 
Objetivos específicos:  

➢ Diagnosticar a demanda regional por ações na área florestal; 
➢ Capacitar agricultores, silvicultores e técnicos nas áreas de legislação ambiental, ecologia 

aplicada, silvicultura e manejo florestal, tecnologia de produtos florestais, conservação de 
recursos hídricos e recuperação ambiental de ecossistemas degradados; 

➢ Difundir, introduzir e avaliar a aceitação de novas técnicas junto a esses atores;   
➢ Fomentar por meio de análises científicas a proposta de uso de técnicas silviculturais 

sustentáveis no semiárido norte mineiro; 
➢ Capacitar estudantes e agricultores no uso de metodologias participativas; 
➢ Estimular e permitir a troca de saberes entre os diversos atores: proprietários rurais, 

silvicultores, acadêmicos, técnicos e professores orientadores e colaboradores do processo;    
➢ Promover eventos e fóruns de discussão do setor florestal na região.    
➢ Multiplicar experiências positivas através de divulgação em eventos regionais e nacionais 

relacionados aos temas de trabalho.   
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Anexo1 

 
EDITAL NO 001/2022 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA E VOLUNTÁRIOS PARA: 

 PROJETO DE EXTENSÃO REFLORESTAR  

(MODALIDADE DA BOLSA: PBEXT-Ação afirmativa ) 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome do Candidato (a):                                                                      Matrícula: 

Curso:                                                                                                    Período: 

 
1. Descreva sua experiência em atividades de extensão, como bolsista ou voluntário em ações de 

extensão, projetos, programas. Indique qual foi o seu tempo de experiência. (Utilize o campo abaixo) 

 
 

 

2. Descreva sobre seu interesse em participar das atividades do Programa Florestas e Projeto Reflorestar. 
(Cite os motivos que levaram você a realizar esta inscrição). (Utilize o campo abaixo) 

 

 

 

 
3. Com relação ao seu desempenho acadêmico: 

( ) Não deve disciplina. 

( ) Deve disciplina (s) 

Listar as disciplinas que não foram concluídas: (Utilize o campo abaixo) 

 

4 Tem interesse na bolsa PBEXT-Ação afirmativa ? ( ) SIM ( ) NÃO 

 

5 Caso não seja classificado como bolsista, tem interesse em participar do projeto como voluntário 

(a)? ( ) SIM ( ) NÃO 

 

 
Data: 

 
 

Assinatura: 

 
 

Observação: Anexar os documentos relacionados no edital. 
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