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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSA 
 FAPEMIG 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

Edital de Seleção de Bolsistas para o PROJETO PESQUISA: Territórios, 

comunidades tradicionais do campo e desenvolvimento sustentável: repercussões das 

ações dos sujeitos formados pela licenciatura da UFMG no Norte de Minas  

 

 A coordenação do projeto Territórios, comunidades tradicionais do campo e 

desenvolvimento sustentável: repercussões das ações dos sujeitos formados pela 

licenciatura da UFMG no Norte de Minas  Profa. Maria de Fátima Almeida Martins faz 

saber que, no período de 14/05/2018 a 21/05/2018 de 09:00 às 16:00 horas, a Secretaria 

do NEPCAMPO sala 1201 receberá as inscrições de candidatos para o exame de seleção 

para 02 vagas de bolsas. 01 para Iniciação Científica e 01 Bolsa BAT 1. Para isso, 

divulga os dados e abre inscrições conforme se segue: 

Para Bolsa de Iniciação Cientifica: 

1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em cursos de graduação 

Geografia, Pedagogia e Ciências Sociais da UFMG que possuam conhecimentos 

e habilidades adequadas para o bom exercício do plano de trabalho previsto na 

pesquisa 

ATIVIDADES DO(A) BOLSISTA: O bolsista desenvolverá 20 horas semanais 

de atividades na Faculdade de Educação da UFMG, destacando-se as seguintes 

atividades:  estudo de bibliografia pertinente às atividades do grupo e ao projeto 

de pesquisa;¬  participação nas diferentes etapas do projeto de pesquisa para o 

qual for selecionado(a), desenvolvendo tarefas¬ compatíveis com a iniciação 

científica – sabendo que o projeto envolve pesquisa empírica (observações nas 

comunidades tradicionais do campo);  transcrição de entrevistas;¬  participação 

nas demais atividades do grupo, especialmente eventos, reuniões e atividades de 

pesquisa e extensão¬ (outros projetos), contribuindo para sua organização, 



       UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS  
FACULDADE DE EDUCAÇÃO                         

DEPARTMENTO DE METODOS E TECNICAS DE ENSINO 

 

gerenciamento e/ou desenvolvimento. VALOR DA BOLSA e PERÍODO 

PREVISTO: R$ 400,00 (quatrocentos reais) – por um ano. 

2. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade e CPF,  

b) Histórico Escolar,  

c) Experiência com projeto de extensão no campo. 

Para inscrição na Bolsa BAT I 

Poderão se inscrever mestres em educação e que seja formado em Educação do Campo 

e que possua experiência e conhecimento e habilidades com pesquisa com populações 

campesinas. ATIVIDADES DO(A) BOLSISTA: ter experiência consolidada em 

projetos de ensino, extensão e pesquisa na área da Educação do Campo; ter 

disponibilidade para viagens; Demonstrar capacidade de liderança e de autonomia; ter 

habilidade e experiência com desenvolvimento de pesquisas; ter interesse em continuar 

uma trajetória acadêmica na área da Educação do Campo 

SELEÇÃO: Entrevista e analise do currículo. A entrevista ocorrerá no dia 22 de maio 
de 2018 às 14 horas na sala do NEPCAMPO na FaE. 

 

 

Belo Horizonte, 14 de maio  de 2018. 

 

 

 

 

 


