
EDITAL N° 014/2019/PROPE

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA ATUAREM NO XVII CONGRESSO DE
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA DA UFSJ – XVII CPC

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal  de São
João  del-Rei  –  UFSJ,  no  uso  de  suas  atribuições,  faz  saber  a  toda  comunidade
acadêmica a instauração do processo de seleção de alunos para atuarem no XXVI
Seminário  de Iniciação Cien fica – SIC, evento que compõe o XVII  Congresso de
Produção Cien fica e Acadêmica da UFSJ, conforme estabelecido a seguir:

1. OBJETIVO

Este edital tem por obje vo selecionar alunos para apoiarem as a vidades do XXVI
Seminário  de Iniciação Cien fica – SIC, evento que compõe o XVII  Congresso de
Produção Cien fica e Acadêmica da UFSJ.

2. INSCRIÇÕES

As inscrições para a seleção de alunos para atuarem no XVII Congresso de Produção
Cien fica e Acadêmica estarão abertas no período de 10 a 17 de setembro de 2019.
Deverão  ser  feitas  por  meio  de  mensagem  enviada  ao  endereço
edital.cpc@ufsj.edu.br, contendo os seguintes dados: nome completo do aluno, CPF
do aluno,  curso de graduação do aluno,  matrícula do aluno,  campus de trabalho
(CDB / CSA, CCO, CSL ou CAP) e turno de trabalho conforme descrito na tabela do
item 4 deste Edital. Deve ser informado apenas um   campus   e um horário  .
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OBSERVAÇÃO: A ausência de qualquer dado, bem como o envio da mensagem fora
do prazo estabelecido, implicará na desconsideração da inscrição.

3. REQUISITOS E CONDIÇÕES

Podem se inscrever alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da
UFSJ,  que  tenham  disponibilidade  de  4  horas  diárias  para  atuarem  durante  o
período de 3 a 11 de outubro de 2019.

Não  são  elegíveis  para  este  Edital:  alunos  que  recebem qualquer  po  de  bolsa
(exceto auxílio  permanência),  alunos com matrícula  trancada no 2º semestre de
2019,  alunos  que  estejam  em  mobilidade  acadêmica  ou  intercâmbio,  alunos
afastados por qualquer mo vo durante o período de 3 a 11 de outubro de 2019.

4. VAGAS

As vagas para alunos atuarem no XVII Congresso de Produção Cien fica e Acadêmica
serão distribuídas da seguinte maneira:

CAMPUS TURNO NÚMERO DE VAGAS

Dom Bosco / Santo Antônio* Tarde 6

Dom Bosco / Santo Antônio* Noite 5

Sete Lagoas Manhã 1

Sete Lagoas Tarde 1

Centro-Oeste Dona Lindu Manhã 2

Centro-Oeste Dona Lindu Tarde 2

Alto Paraopeba Tarde 2

Alto Paraopeba Noite 2

TOTAL 21
* Os dois primeiros alunos sorteados para “Dom Bosco / Santo Antônio” atuarão um dia no
Campus Santo Antônio e nos demais, no Campus Dom Bosco.
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5. BOLSA

O valor da bolsa para os alunos que atuarem no XXVI SIC será de R$ 100,00 (cem
reais). Não haverá pagamento proporcional.

As a vidades serão desenvolvidas no período de 3 a 11 de outubro de 2019. 

6. SELEÇÃO

Será realizado sorteio, caso o número de inscritos seja maior do que o número de
vagas. O sorteio será público e realizado no dia 19 de setembro de 2019, às 15h, na
sala 1.56 do Campus Dom Bosco, em São João del-Rei.1

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A divulgação do resultado acontecerá no dia  20/09/2019, no endereço eletrônico
www.ufsj.edu.br/cpc.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os alunos selecionados deverão comparecer no dia 3 de outubro de 2019, às 15h,
nos locais que serão divulgados juntamente com o resultado.

Outras  informações  podem  ser  ob das  na  página  www.ufsj.edu.br/cpc ou  pelos
telefones: (32) 3379-5133 e (32) 3379-5131.

São João del-Rei, 9 de setembro de 2019.

Prof. André Luiz Mota
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

1 A u lização do sorteio  como critério  de seleção se jus fica em função da natureza dos  trabalhos a serem
realizados pelos alunos no apoio à realização do Congresso, que não envolvem conhecimento técnico específico.
Este critério visa garan r a isonomia entre os inscritos.
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