
 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 002/2022 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC E PROBIC) 

 

Encontram-se abertas as inscrições do processo seletivo para seleção de quatro (04) bolsistas 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para atuar nos seguintes projetos de 

pesquisa/orientador(a): 

Projeto de Pesquisa Orientador(a) 

Atividade enzimática do solo sob diferentes sistemas de uso e 

manejo no Cerrado mineiro 

Prof.ª Leidivan Almeida Frazão 

Propriedades do solo e produtividade de canaviais irrigados 

adubado com biocarvão 

Prof. Luiz Arnaldo Fernandes 

 

I – OBJETIVOS 

Apoiar, por meio de concessão de bolsa, o desenvolvimento dos projetos de pesquisa 

mencionados. A atuação nos projetos permitirá que o bolsista aprimore sua formação e conhecimentos 

na área de solos e desenvolva competências e habilidades relacionadas à condução de experimentos, 

análises laboratoriais, coleta e tratamento de dados e escrita científica. 

 

II – MODALIDADE DA BOLSA 

 PPIIBBIICC//CCNNPPQQ  ––  0022  bboollssaass  

  PPRROOBBIICC//FFAAPPEEMMIIGG  ––  0022  bboollssaass  

 

III – DA VIGÊNCIA DA BOLSA 

A vigência da bolsa será de 12 meses, conforme descrito a seguir; 

- PIBIC/CNPq: período de 01/09/2022 a 31/08/2023 

- PROBIC/FAPEMIG: período de 01/10/2022 a 30/09/2023 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 

            As inscrições deverão ser feitas somente por e-mail (lafrazao@ica.ufmg.br), com envio da 

documentação até as 23h59min do dia 20 de julho de 2022. 

Documentos necessários para inscrição: 

1. Formulário de Inscrição devidamente preenchido (Anexo 1) 

2. Cópia do documento que ateste o rendimento semestral global (RSG) de todos os períodos 

cursados (documento disponibilizado pela internet).  

3. Currículo Lattes atualizado, contendo atividades de ensino, pesquisa e extensão 

4. Cópia da carteira de identidade e CPF 

5. Comprovante de conta corrente individual no Banco do Brasil 

 

V – DAS EXIGÊNCIAS DO ALUNO(S) PARTICIPANTE(S) 

1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de Agronomia, Engenharia Agrícola e 

Ambiental, Engenharia Florestal Zootecnia da UFMG, e não ser beneficiário de qualquer outro tipo 

de bolsa de ensino, pesquisa ou extensão. 

2. Ter cursado, obrigatoriamente, a disciplina “Pedologia”, e ter a conclusão de curso prevista 

a partir de 2023/1.  



 
3. Dedicar, sem prejuízo de outras atividades curriculares, 20 (vinte) horas semanais ao projeto, 

inclusive no período de férias, cumprindo as atividades estabelecidas no plano de atividades. 

4. Participar das atividades organizadas ou estabelecidas pelo(a) orientador(a). 

5. Apresentar relatórios parciais das atividades desenvolvidas, quando solicitados pelo(a) 

orientador(a), que serão anexados ao relatório final. 

6. Elaborar relatório final de sua participação no projeto, para apreciação pelo(a) orientador(a). 

7. Participar das atividades da Semana do Conhecimento da UFMG e em eventos científicos, 

apresentando trabalho como autor ou coautor.  

 

VI – DA SELEÇÃO  

1. Os candidatos serão selecionados pelos orientadores dos projetos de pesquisa. 

2. A seleção será composta por quatro etapas, descritas a seguir: 

a. Histórico Escolar com rendimento semestral global (RSG) (40%); 

b. Experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão (comprovadas por meio do 

currículo apresentado) (60%). 

 

VII – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

A divulgação dos resultados ocorrerá até às 18:00 horas do dia 22 de julho de 2022.  

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente das notas e serão contemplados com 

bolsa os quatro primeiro colocados no processo seletivo. 

 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1. Não serão aceitas as inscrições realizadas fora do prazo. 

2. O resultado da seleção deste edital terá validade de 12 meses, e os candidatos classificados 

poderão ser contemplados com bolsa em momento posterior. 

 

 

Montes Claros, 14 de julho de 2022. 

 

                                                 
Profa. Leidivan Almeida Frazão    Professor Luiz Arnaldo Fernandes 

         Coordenadora de Projeto de Pesquisa    Coordenador de Projeto de Pesquisa 



 
EDITAL DE SELEÇÃO 002/2022 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC E PROBIC) 
 

ANEXO 1- FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Nome: 

Curso:                                                                               Nº. de Matrícula: 

Endereço: 

E-mail:                                                                             Telefone: 

Indique em qual projeto gostaria de atuar, ou a ordem de preferência: 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
 

Descreva seus objetivos com a atuação nos projetos de pesquisa, os resultados esperados e 
como esta atividade poderá contribuir com a sua formação acadêmica: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Descreva sucintamente a sua experiência na área dos projetos de pesquisa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu,___________________________________________________________________________                                                                                           
declaro que estou ciente de todas as atividades previstas no plano de trabalho apresentado para 
os projetos que estou me inscrevendo e estou de acordo com as normas e definições 
estabelecidas neste edital e que estarei sujeito ao desligamento do projeto, a qualquer momento 
caso não esteja atendendo a contento meus orientadores. Entre as atividades está prevista a 
disponibilização de 20 horas semanais, mesmo no período de férias e de avaliações 
acadêmicas. 
 
Assinatura: 

Montes Claros, _______/________/________ 

 


