
 
 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 03/2022 

A Coordenadora do Projeto de Pesquisa RESTAURANDO E PRODUZINDO ÁGUA NO 

SEMIÁRIDO MINEIRO faz saber que estarão abertas as inscrições de candidaturas 

para concessão de DUAS bolsas de iniciação científica para ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO, no período de 04 a 19 de agosto de 2022.   

1. Objeto  

Apoiar projeto de Pesquisa científica, tecnológica e de inovação de interesse ao Centro 

de Estudos em Ecologia e Restauração Ambiental, por meio da concessão de bolsa de 

Iniciação Científica junto ao Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de 

Minas Gerais. 

2. Objetivos da chamada 

• Fomentar pesquisas com potencial contribuição para problemas e desafios 

enfrentados para a restauração de áreas degradadas no norte de Minas 

Gerais, em áreas de Cerrado e Mata Seca. 

• Contribuir para geração e compartilhamento de conhecimento sobre 

espécies vegetais e animais importantes para a restauração de áreas.  

 

3. Recursos financeiros 

Os recursos alocados para financiamento desta chamada são da ordem de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais), oriundos de Emenda Parlamentar Individual, a serem 

geridos pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep. 

Serão distribuídas duas bolsas com valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

renováveis a cada seis meses, com duração de até 18 meses cada, não prorrogável.   

4. Requisitos do candidato 

 

4.1. Residir em Montes Claros, no Estado de Minas Gerais. 

4.2. Ser estudante de graduação no ICA/UFMG nos cursos Agronomia, Engenharia 

Agrícola e Ambiental ou Engenharia Florestal. 

4.3. Não acumular Bolsa (exceto bolsas FUMP). 

4.4. Não ter vínculo empregatício. 

4.5. Possuir disponibilidade de 20h semanais para as atividades da bolsa. 

4.6. Elaborar plano de trabalho e relatório semestral de atividades. 

 

5. Candidatura e inscrição 

5.1. As inscrições deverão ser realizadas por meio do formulário eletrônico 

devidamente preenchido. Disponível em: https://forms.gle/AGkJLHov9gttoa5RA 

 

No ato da inscrição os candidatos deverão anexar ao formulário:  

a. Cópia digital de documento de identidade com validade nacional (se 

estrangeiro enviar também passaporte). 

b. Cópia do histórico escolar de graduação.  

c. Link do Currículo Lattes. 

https://forms.gle/AGkJLHov9gttoa5RA


 
 

 

 

 

6. Das orientações  

6.1. O recebimento de apoio à pesquisa na forma de bolsa previsto nesta chamada 

implica em aceitação das cláusulas acima. 

 

7. Análise e Seleção 

7.1. As propostas de candidatura serão analisadas por uma banca avaliadora a ser 

constituída por três membros nomeados docentes do ICA/UFMG.  

7.2. O exame de seleção compreenderá em análise de currículo, histórico e entrevista.  

7.3. A seleção ocorrerá entre de 22 a 26 de agosto de 2022. As entrevistas serão 

realizadas em formato online. O link será enviado diretamente ao candidato. 

7.4. Os candidatos selecionados serão convocados, observada a ordem de 

classificação. 

9. Do recurso  

9.1. Uma vez divulgado o resultado preliminar, os candidatos poderão interpor recurso 

até o dia 09/09/2022, às 18h. 

 10. Prestação de contas e Monitoramento  

10.1. Ao se inscrever o bolsista se compromete com as regras supracitadas e com o 

envio de relatório final em até 30 dias após o encerramento da bolsa. 

11. Cronograma 

Etapa Data 

Inscrições De 04/08/22 a 19/08/22 

Seleção  22/08/22 a 26/08/22 

Divulgação do resultado preliminar A partir de 26/08/22 

Divulgação do resultado e convocação 
imediata para implementação das 

bolsas 
A partir de 12/09/22 

 


