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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA Nº 2/2022 
 

 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento Econômico e Social – 

NUPEDES realiza seleção de 2 (dois) bolsistas de graduação ou de pós-graduação 

para atuar no projeto de pesquisa e extensão “Um panorama da agricultura familiar: um 

recorte da produção familiar de alimentos orgânicos e de base agroecológica como 

potencial produtivo nos municípios de Ouro Preto e Mariana/MG”. 

 

I – Objetivo: 

Seleção de 2 (dois) bolsistas de graduação ou de pós-graduação para atuar nas 

atividades de pesquisa e extensão do projeto “Um panorama da agricultura familiar: um 

recorte da produção familiar de alimentos orgânicos e de base agroecológica como 

potencial produtivo nos municípios de Ouro Preto e Mariana/MG”. Os estudantes de 

graduação farão jus a bolsa de extensão no valor de R$400 (quatrocentos reais) mensais 

e os estudantes de pós-graduação farão jus a bolsa de pesquisa no valor de R$1200 (um 

mil e duzentos reais) mensais, ambos com carga horária de 20h semanais.  

 

II – Pré-requisitos: 

a) Estudante de graduação: 

- Estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação presencial da 

UFOP a partir do segundo período. 

- Ter rendimento semestral maior que 6. 

- Ter disponibilidade de 20horas semanais. 

- Não ser cadastrado como beneficiário de outra bolsa institucional, exceto bolsa 

permanência, alimentação e voluntariado (este último com limite semanal máximo 

de 20 horas semanais).  



- Ter conhecimento de Open Scholar e outras ferramentas de divulgação científica e 

de construção de sites educacionais.  

b) Estudante de pós-graduação: 

- Estar regularmente matriculado em qualquer curso de pós-graduação da UFOP em 

nível de mestrado ou doutorado acadêmicos. 

- Ter disponibilidade de 20horas semanais. 

- Não ser cadastrado como beneficiário de outra bolsa de pós-graduação e não ter 

vínculo empregatício. 

- Ter conhecimento de Open Scholar e outras ferramentas de divulgação científica e 

de construção de sites educacionais.  

 

III – Vagas e bolsas: 

Serão destinadas 2 (duas) vagas que poderão ser preenchidas por estudantes de 

graduação ou de pós-graduação. As bolsas serão pagas pelo período de 3 (três) 

meses a partir da assinatura do termo de compromisso, na modalidade de bolsa de 

extensão, em caso de estudante de graduação, ou de pesquisa, em caso de estudante 

de pós-graduação, com carga horária de 20h, no valor de R$400, para estudantes de 

graduação, e R$1200 (um mil e duzentos reais), para estudantes de pós-graduação, 

mensais.  

 

IV – Atribuições e competências do bolsista: 

- Reorganização e diagramação do site do NUPEDES e divulgação dos resultados 

do projeto.  

- Demais atividades de pesquisa e extensão previstas no projeto. 

 

V – Inscrições: 

As inscrições serão feitas por meio de envio da documentação listada para o e-mail 

nupedes@ufop.edu.br até as 14 horas do  dia 30 de junho de 2022. 

Documentação: 

- Comprovante de matrícula. 

- Histórico escolar. 

- Carta de interesse, onde o candidato demonstre cumprir os pré-requisitos demandados 

neste edital. 

mailto:nupedes@ufop.edu.br


- Currículo resumido (preferencialmente Lattes). 

 

VI – Seleção: 

A seleção se dará por meio de  

1. Análise da documentação realizada pelos coordenadores do projeto  

2. Entrevistas realizadas por meio de aplicativo de vídeo-chamada, no período de 1º a 4 

de julho, em horários a ser estabelecidos e posteriormente divulgados aos candidatos 

via e-mail.  

 

VII – Divulgação do resultado: 

O resultado será divulgado no dia 04 de julho de 2022 por e-mail aos inscritos.  

 

VIII – Cronograma: 

DATA  ATIVIDADE 

27/06 Divulgação do edital 

30/06, as 14h Data limite das inscrições 

De 01/07 a 04/07 Seleção 

04/07 Divulgação do resultado  

 

 

IX – Disposições finais: 

- É de responsabilidade dos estudantes interessados acompanhar o processo de seleção 

por meio do site do NUPEDES e de comunicações por e-mail.  

- É de responsabilidade dos inscritos a veracidade de informações prestadas e a validade 

da documentação apresentada.  

- Casos omissos serão resolvidos pela coordenação do projeto.  

 

Ouro Preto, 27 de junho de 2022. 

 

______________________________________ 

Élido Bonomo - Coordenador do Projeto 


