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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PIBIC - CNPq/UFSM 2020 

 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), através do Programa Institucional de Bolsas da 

Iniciação Científica Institucional (PIBIC), torna pública a abertura de inscrições para seleção de 

acadêmicos dos cursos de graduação da UFSM para Bolsa de Iniciação Científica, conforme 

Resolução 01/2013 da UFSM e as resoluções RN 017/2006 (e seus anexos) e RN 023/2008 do 

CNPq. 

 

1. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 
Lançamento da chamada pública 28/08/2020 

Inscrição dos candidatos 31/08/2020 a 01/09/2020 
Avaliação dos candidatos 02/09/2020 

Divulgação do resultado preliminar 03/09/2020 
Período de recursos contra resultado preliminar 04/09/2020 

Análise dos recursos 05/09/2020 
Divulgação do resultado final 06/09/2020 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Período: 31/08/2020 a 01/09/2020 

2.2 Horário: Até 23:59 h do dia 01/09/2020 

2.3 Local: On-line, via e-mail para o endereço borbawf@gmail.com (Candidatos projeto 054028), 

ou malvamancuso@ufsm.br (Candidatos projeto 053811). É de responsabilidade do candidato a 

confirmação da inscrição.  

2.4 Documentos Obrigatórios: 

Projeto 054028 

a) Ficha de inscrição do candidato preenchida (Anexo 1); 

b) Histórico escolar atualizado; 

c) Carta de intenção com, no máximo, duas páginas (fonte tamanho 12 e espaço 1,5 entre linhas). 

O documento deverá enfatizar os seguintes itens: i) Motivos que o levam a concorrer à vaga de 

bolsista; ii) Qual a importância das atividades a serem desenvolvidas durante o período da bolsa 

para sua formação acadêmica; iii) Sua experiência acadêmica (participação em projetos de 

pesquisa, projetos de extensão, estágios, monitorias); iv) Sua experiência em atividades na área 
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de contaminação de solos. Os documentos obrigatórios devem ser enviados no ato da inscrição 

para o e-mail borbawf@gmail.com. 

 

Projeto 053811 

a) Ficha de inscrição do candidato preenchida (Anexo 1); 

b) Histórico escolar atualizado; 

c) Carta de intenção com, no máximo, duas páginas (fonte tamanho 12 e espaço 1,5 entre linhas). 

O documento deverá enfatizar os seguintes itens: i) Motivos que o levam a concorrer à vaga de 

bolsista; ii) Qual a importância das atividades a serem desenvolvidas durante o período da bolsa 

para sua formação acadêmica; iii) Sua experiência acadêmica (participação em projetos de 

pesquisa, projetos de extensão, estágios, monitorias); iv) Sua experiência em atividades na área 

de águas, solos e no uso de programas como Excel e ARCGIS. Os documentos obrigatórios 

devem ser enviados no ato da inscrição para o e-mail malvamancuso@ufsm.br. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 A seleção será realizada a partir da análise da documentação descrita no item 2.4.  

3.1.1 Análise do histórico escolar do candidato com peso 4,0. 

3.1.2 Análise da carta de intenção do candidato com peso 6,0. Os candidatos serão avaliados 

considerando suas competências, habilidades e experiências em atividades relacionadas à 

temática do projeto. 

3.2 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7, respeitando o 

limite máximo de 10,0. Os demais candidatos serão considerados reprovados. 

3.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas. 

3.4 O processo seletivo terá validade até 31 de julho de 2021. 

 

4. DA BOLSA E DAS VAGAS 

A bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 mensais, terá duração de 12 meses, contando a partir de 

01/08/2020, conforme o quadro abaixo. 

 
Vagas Nº Projeto Nome Projeto Área de atuação 

01 054028 
Análise da contaminação do solo no 

cemitério de Nova Hartz - RS 
Saneamento 

Ambiental 

01 053811 
Qualidade ambiental e risco de 

contaminação por agrotóxicos em zonas 
agrícolas do Rio Grande do Sul 

Engenharia 
Ambiental e 

Agroecossistemas 
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5. DO BOLSISTA/ESTUDANTE 
 
5.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação de Instituições de Ensino Su-
perior.  
5.2 Ser “participante” ou “colaborador” do projeto de pesquisa registrado no Portal de Pro-

jetos da UFSM, com o qual o docente obteve a(s) cota(s) de bolsa(s).  

5.2.1 Caso o aluno a ser indicado como bolsista seja externo à UFSM ele deverá prestar 

as seguintes informações ao seu orientador: nome, endereço residencial completo, telefo-

ne e endereço eletrônico.  

5.2.2 Se aluno a ser indicado como bolsista for da UFSM deverá ter os dados pessoais 

atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no Portal do Aluno.  

5.3 Possuir currículo Lattes na base do CNPq.  

5.4 Possuir conta corrente pessoal no Banco do Brasil S.A.  

5.4.1 Não será realizado o pagamento em contas poupança, conta conjunta ou conta de 

terceiros.  

5.5 Não ter vínculo empregatício ou outras bolsas, exceto aquelas que possuam objetivos 

assistenciais, de manutenção ou de permanência (RN 017/2006 - CNPq).  

5.6 Cumprir as atividades constantes do plano de atividades do bolsista, a ser proposto 

pelo orientador no ato da inscrição.  

5.7 Preencher e enviar o Formulário Eletrônico “TERMO DE ACEITE”, cujo link de acesso 

é enviado pelo CNPq para o e-mail registrado no Currículo Lattes do aluno. Por ser um 

procedimento automático, essa mensagem do CNPq, poderá ser identificada como amea-

ça pelo sistema de segurança da sua rede. Dessa maneira, verifique a caixa de spam do 

seu e-mail.  

5.7.1 O preenchimento e envio do TERMO DE ACEITE deve ser realizado até o dia 15 do 

mês corrente para que o aluno seja incluído na folha de pagamento do referido mês. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO 

6.1 Os resultados serão divulgados no site da UFSM/FW na página do curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária. 

6.2 A seleção do bolsista é prerrogativa do Coordenador do Projeto e será de sua inteira 

responsabilidade, respeitando a Resolução 01/2013 da UFSM e as resoluções RN 017/2006 (E 
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seus anexos) e RN 023/2008 do CNPq. Cabe ao Coordenador do Projeto a definição dos 

requisitos para seleção dos bolsistas, a realização da avaliação e seleção dos bolsistas e o 

julgamento dos recursos. 

6.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas. 

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: 

6.3.1 Experiência dos candidatos em atividades relacionadas à temática do projeto; 

6.3.2 Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Projeto. 

7.2 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail borbawf@gmail.com (Projeto 054028) ou 

malvamancuso@ufsm.br (Candidatos projeto 053811). 

7.3. A concessão da bolsa está condicionada à disponibilidade da cota, conforme resultado final a 

ser divulgado pela PRPGP/UFSM. 

 

Frederico Westphalen - RS, 28 de agosto de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.a Dr.a Malva Andrea Mancuso 

Coordenadora do projeto 053811 

SIAPE 1912444 

 

Prof Dr Willian Fernando de Borba 

Coordenador do projeto 054028 

SIAPE 1912444 

borba
Carimbo
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ANEXO 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

 

Nome: 

Matrícula: 

Curso: 

Semestre: 

 

Disponibilidade de horário: Assinale no quadro abaixo os horários disponíveis para participação 

nas atividades do projeto (referência: 2º semestre/2020). 

 

Horário Seg Ter Qua Qui Sex 

08:00 - 09:00      

09:00 - 10:00      

10:00 - 11:00      

11:00 - 12:00      

12:00 - 13:00      

13:00 - 14:00      

14:00 - 15:00      

15:00 - 16:00      

16:00 - 17:00      

17:00 - 18:00      

 


