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EDITAL NO 01/2019 
SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
PROJETO: QUÍMICAS, FÍSICAS E ENGENHEIRAS EM AÇÃO, 

CONSTRUINDO CONHECIMENTO - CNPq/MCTIC Nº 31/2018 
 
 

Este projeto visa despertar o interesse das estudantes da Educação Básica por Ciência e 

Tecnologia, melhorar a aprendizagem de Ciências Exatas nas escolas e incentivar a continuidade e 

o aprofundamento de estudos de estudantes matriculadas nos cursos de Química, Física e 

Engenharia Química da UFV.    

Serão disponibilizadas 03 bolsas no valor de 400 reais mensais, com vigência de março de 
2019 a fevereiro de 2020, a serem preenchidas por estudantes mulheres, conforme quadro a seguir: 
 

Estudante do Curso de: Número de vagas 

Engenharia Química 01 

Química 01 

Física/Química/Engenharia Química 01 

 
1. Das Inscrições: 

 

1.1 Período: 01 a 28 de fevereiro de 2019, (on line) no link: 
https://goo.gl/forms/M0EFP2l7Rpetdc762 
Informações adicionais: alana.alves.r@gmail.com 

1.2 Documentos necessários: 
1.2.1 Ficha de inscrição preenchida (on line): https://goo.gl/forms/M0EFP2l7Rpetdc762 
1.2.2 Histórico Escolar, com o coeficiente de rendimento acadêmico; 
1.2.3 Currículo Lattes  
 

2. Dos Requisitos da bolsista (IC) 
Estar regularmente matriculada no curso; 
Ter disponibilidade para dedicar-se 20 horas semanais às atividades do projeto; 
Ter integralizado as disciplinas do primeiro período do curso; 

Ter coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 60 (CRA  60) no curso; 
Estar cursando, preferencialmente, o 3o, 4o ou 5o período da graduação. 
 

3. Dos critérios de seleção e resultado 
3.1 A seleção será realizada por uma Comissão composta por dois membros da equipe 

coordenadora do projeto. 
3.2 A seleção consistirá de duas etapas: 

https://goo.gl/forms/M0EFP2l7Rpetdc762
https://goo.gl/forms/M0EFP2l7Rpetdc762


Primeira Etapa: 
Análise do Histórico Escolar e Currículo Lattes da candidata. 
Seis candidatas serão selecionadas nesta primeira etapa. 
O resultado desta primeira etapa será divulgado às 18 horas do dia 06 de março de 2019. 
As candidatas selecionadas nesta etapa deverão providenciar os comprovantes das 
atividades constantes no Currículo Lattes para serem apresentadas no momento da 
entrevista. 
 
Segunda Etapa: 
Entrevista a ser realizada no dia 08 de março de 2019 no gabinete 206 do Departamento de 
Química (DEQ), no horário de 8:30 às 11:30 h. 
 

O resultado final será fixado na porta do gabinete 206 do DEQ, as 14 horas do mesmo dia. 
 

As estudantes selecionadas para serem incluídas no projeto deverão apresentar 
comprovante de conta corrente no Banco do Brasil e informar dados bancários (Agência do 
BB e número da conta). 
 
 

Viçosa, 25 de janeiro de 2019 
 

Mayura M. M. Rubinger 
Coordenadora do Projeto 

 


