
                                                                      

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA INICIAÇÃO CIENTÍFICA UFJF/FAPEMIG  

 
 

 

TÍTULO DO PROJETO: Exploração dos recursos naturais no Brasil: da história da dependência econômica para a atualidade das atividades 

extrativas de minério e as consequências à população atingida.  

UNIDADE ACADÊMICA: Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

 

O coordenador do projeto de pesquisa referente ao processo APQ-03758-16 da unidade acadêmica ICSA faz público o processo de 

seleção de discentes para preenchimento de 01 vaga de bolsista.  

 

I. Dos Candidatos 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas;  

b) Não estar em débito com Pesquisa no que tange a relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 20 horas semanais. (Valor da bolsa: R$400,00); 

d) Em caso de bolsistas, o mesmo não poderá ter vínculo remunerado em nenhum outro Programa de bolsas da UFJF, com exceção do 

Programa de Apoio Estudantil; 

e) Estar matriculado no mínimo no 2º período e, no máximo, no 6º período de seu respectivo curso. 

f) Possuir Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou superior a 70. 

 

 

II. Da seleção e bolsa 

A bolsa da modalidade Pesquisa FAPEMIG tem a duração máxima de 24 meses, respeitando a vigência do edital ao qual o projeto 

aprovado foi submetido. 

Os projetos podem ser realizados durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos participantes nos 

períodos determinados, somente em caso de pagamento de bolsa; 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado de acordo com os recursos disponibilizados pela 

intermediação via FADEPE; 

Em caso de desistência do bolsista selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, assumirá o próximo candidato 

que estiver classificado. 

 

III. Do Processo de Seleção 

Os critérios do processo seletivo são determinados pelos próprios coordenadores de programa e/ou projeto. 

1.1 Dissertação sobre o tema “As diversas causas do rompimento da barragem: crime e tragédia socioambiental”; 

1.2 Entrevista com os aprovados 

1.3 Critério de desempate: IRA 

1.4 Enviar e-mail para henrique.queiroz@ufjf.edu.br contento no Assunto “Inscrição Projeto Pesquisa” e com o histórico curricular anexado. 

Inscrições divergentes das exigências serão desconsideradas. 



                                                                      

 
 
 
 

 

Da Inscrição 

DATA: 14 a 23/03                        LOCAL:  henrique.queiroz@ufjf.edu.br                                                        HORÁRIO: até às 23:59 de 23/03 

 

Da Seleção  

PROVA -  DATA: 27/03/2018                                               LOCAL: Pitágoras                                                           HORÁRIO: 14 às 17 

ENTREVISTA COM OS APROVADOS 29/03/2018 

 

Da Divulgação do Resultado final 

DATA: 30/03                                                                          LOCAL:  Mural das coordenações                               

 

Governador Valadares, 12 de março de 2018 

 

Henrique Almeida de Queiroz 

Coordenador do projeto 


