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 PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS

EDITAL 01/2021

A Comissão de coordenação do projeto de pesquisa “A identidade sul-mineira:

diagnóstico  cultural,  social,  político  e  econômico  do  sul  de  Minas  Gerais”,

desenvolvido pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), por meio da Pró-

reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), informa que está aberto o Edital com a

chamada para inscrição no processo de seleção de bolsistas de iniciação científica.

A chamada visa selecionar estudantes de alguns cursos relacionados à utilização

de  dados  secundários  sobre  a  região  Sul  de  Minas.  Os  bolsistas  deverão  levantar,

organizar,  analisar  e  divulgar  informações  sobre  estatísticas  econômicas,  sociais  e

demográficas, disponíveis em diversos sítios públicos do país.

1. VAGAS, REQUISITOS E PERFIL

Quadro 1. Vagas requisitos e perfil
Grupo Requisitos Perfil

A – 3 vagas Estar regularmente matriculado em algum
curso de bacharelado ofertado no Instituto
de Ciências  Sociais  Aplicadas  -  campus
Varginha. Ter sido aprovado na disciplina
Estatística.  Ter  currículo  cadastrado  na
plataforma  lattes.  Possuir
computador/notebook  e  ter  acesso  à
internet.

Conhecimento  sobre
planilhas  eletrônicas  ou
aplicativos  estatísticos.
Conhecimentos  sobre
estatísticas econômicas. 

B – 2 vagas Estar regularmente matriculado no curso
de  Geografia  -  Bacharelado.  Ter  sido
aprovado  na  disciplina  Geografia  da
População.  Ter  currículo  cadastrado  na
plataforma  lattes. Possuir
computador/notebook  e  ter  acesso  à
internet.

Conhecimento  sobre
planilhas  eletrônicas  e
aplicativos cartográficos. 
Conhecimentos  sobre
demografia,  dados
socioculturais  e  dados
geográficos.

C – 1 vaga Estar regularmente matriculado no curso
de  Ciências  Sociais  -  Bacharelado.  Ter
sido aprovado na disciplina Metodologia
quantitativas  e  qualitativas.  Ter
currículo cadastrado na plataforma lattes.
Possuir computador/notebook e ter acesso
à internet.

Conhecimento  sobre
planilhas  eletrônicas  ou
aplicativos  estatísticos.
Conhecimentos  sobre
estatísticas.



2. INSCRIÇÕES

2.1. O período de inscrições será entre 11 de abril e 03 de maio de 2021. 

2.2.  As  inscrições  deverão  ser  realizadas  em  formulário  específico,  por  meio  do
endereço eletrônico: https://forms.gle/KrQtDVm5SgTArCNK9 

2.3. O candidato deverá realizar o preenchimento do formulário acessando seu e-mail
institucional.

2.4. Documentos exigidos para a inscrição:

1. Formulário de inscrição preenchido:
2. Anexar histórico escolar atualizado (Formato pdf);
3. Anexar Currículo lattes atualizado (Cadastro no site: http://lattes.cnpq.br/ ).

3. SELEÇÃO:

3.1 A seleção será realizada em duas etapas, para cada um dos grupos:

1. Etapa 1: Currículo - Caráter Eliminatório:   
Média calculada entre o Coeficiente de Desempenho Acadêmico (CDA) e a nota
na disciplina indicada no quadro 1. Nessa etapa serão selecionados até o dobro
de candidatos do número de vagas disponíveis em cada grupo. 
A divulgação dos resultados da etapa 1 e o cronograma das entrevistas será feito
no dia 07/05/2021. O aviso será feito por meio do e-mail dos candidatos.

2. Etapa 2: Entrevista - Caráter Classificatório:  
Entrevista com os selecionados na etapa 1. 
O tempo de duração da entrevista  será  de até  30 minutos.  A entrevista  será
gravada.

3.2. O cronograma de realização das entrevistas será divulgado no dia 07/05/2021. O
aviso será feito por meio do e-mail dos candidatos. A realização da entrevista será pelo
Google  Meet.  É de  inteira  responsabilidade  do candidato  a  conexão e qualidade  de
áudio e vídeo durante a entrevista.

3.3. Critérios da entrevista: a) atividades desenvolvidas relacionadas ao levantamento de
dados secundários; b) indicação de características pelas quais se interesse pelo projeto;
c) disponibilidade para execução das tarefas; d) análise do currículo lattes e histórico
escolar.

3.4. A nota da entrevista será de 0 a 10, sendo selecionados os que obtiverem a maior
nota final que será a soma entre a nota obtida na Etapa 1 e a nota obtida na Etapa 2. 

Nota final: Etapa 1 (CDA + Nota na disciplina/2) + Etapa 2 (Entrevista).

4. DA ELEGIBILIDADE DO DISCENTE

1. Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação indicados. 

http://lattes.cnpq.br/
https://forms.gle/KrQtDVm5SgTArCNK9


2. Não estar em débito com a PRPPG, no caso de ser ou ter sido bolsista nos Programas

de Iniciação Científica e Tecnológica da UNIFAL-MG. 

3. Possuir o currículo Lattes devidamente preenchido e atualizado na plataforma Lattes

do CNPq. 

4.  Ter  disponibilidade  de,  pelo menos,  20 (vinte)  horas semanais para dedicar-se às

atividades propostas no plano de trabalho do projeto em questão. 

5.  Não  possuir  vínculo  empregatício  e  não  receber  bolsas  ou  auxílios  que  sejam

impeditivas de acúmulo de benefícios, segundo legislação e normas vigentes. 

5. OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA

1. Participar  de  todas  as  atividades  relacionadas  ao  projeto  de  iniciação  científica

durante a vigência de sua bolsa;

2. Realizar  as  atividades  de  acordo  com  as  orientações  do  docente  ao  qual  estará

vinculado;

3. Levantar, organizar, analisar e divulgar as informações em sítios públicos sobre as

características dos municípios que compõem a região do Sul de Minas; 

4. Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos;

5. Auxiliar na divulgação dos resultados por meio da inserção de informações em sítios

e mídias sociais;

6. Participar  das  oficinas  de  formação  intensiva  em  metodologias  oferecidas  pelo

projeto.

7. Divulgar os resultados em seminários ou eventos científicos; 

8. Apresentar,  no  Simpósio  Integrado  Anual  ou  evento  equivalente,  sua  produção

científica, sob a forma oral, resumos e/ou painéis.

O não cumprimento das obrigações indicadas implicará no desligamento do projeto.

6.  DISTRIBUIÇÃO, DURAÇÃO E VALOR DAS BOLSAS 

6.1. As bolsas serão distribuídas conforme consta no quadro 1. 

6.2. As bolsas de cada grupo serão distribuídas de acordo com a classificação final do 

grupo. 



6.3. As bolsas terão a duração de seis meses podendo, em alguns casos, ser prorrogadas,

de acordo com avaliação do docente responsável e da Comissão de coordenação do 

projeto.

6.4. O valor unitário das bolsas será de R$500,00.

7. DOS RECURSOS 

Os  pedidos  de  reconsideração  deverão  ser  feitos  diretamente  ao  e-mail

suldeminas.pesquisa@unifal-mg.edu.br, em até 02 (dois) dias úteis após a divulgação

do resultado preliminar. Os recursos serão avaliados pela Comissão de coordenação do

projeto, que deliberará em até 4 (quatro) dias úteis após a apresentação.

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

O resultado final da seleção das propostas será publicado, na íntegra, incluindo o título

do projeto, as pontuações parciais e a nota de classificação final, conforme o calendário

abaixo, na página da UNIFAL-MG, no seguinte endereço: http://www.unifal-mg.edu.br/

prppg/ic/resultadoseditais/menuderodape   

9. CALENDÁRIO
ETAPAS DATAS
Abertura do edital 13/04/2021
Inscrições 13/04/2021 a 03/05/2021
Divulgação dos classificados e do 
cronograma de realização das entrevistas

07/05/2021

Entrevistas 13 a 15/05/2021
Resultado final 17/05/2021

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de coordenação do projeto.

10.2. Qualquer produção científica gerada pelo bolsista, individual ou em colaboração,

deverá mencionar o apoio da UNIFAL-MG, mantenedora da bolsa. A não observância

desta exigência inabilitará o pesquisador ao recebimento de outros apoios à pesquisa por

órgãos de fomento. 

http://www.unifal-mg.edu.br/prppg/ic/resultadoseditais/menuderodape
http://www.unifal-mg.edu.br/prppg/ic/resultadoseditais/menuderodape

