
EDITAL N° 015/2019/PROPE

SELEÇÃO DE COORDENADORES DE SESSÃO PARA O
XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFSJ

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 dos
cursos  de  pós-graduação  stricto  sensu da  UFSJ  para  atuarem  como
coordenadores  de  sessão  no  XXVI  Seminário  de  Iniciação  Científica  da
UFSJ, conforme estabelecido a seguir:

1. OBJETIVO
Este  edital  tem  por  objetivo  selecionar  coordenadores  de  sessão  para
apoiarem a  dinâmica  de  apresentações  do  XXVI  Seminário  de  Iniciação
Científica da UFSJ.

2. INSCRIÇÕES
As  inscrições  para  a  seleção  de  coordenadores  de  sessão  para  o  XXVI
Seminário de Iniciação Científica estarão abertas no período de 11 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 de pós-graduação;
 CPF do aluno de pós-graduação;
 programa de pós-graduação do aluno;
 área de conhecimento do projeto do aluno;
 matrícula do aluno de pós-graduação;
 disponibilidade  conforme  descrito  na  tabela  do  item  4  deste  Edital

(campus / turno / dia da semana).

OBSERVAÇÃO:  A  ausência  de  qualquer  dado,  bem  como  o  envio  da
mensagem fora  do  prazo  estabelecido,  implicará  na  desconsideração  da
inscrição.
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3. REQUISITOS E CONDIÇÕES
Podem se  inscrever  alunos  regularmente  matriculados  em programas  de
pós-graduação  stricto  sensu da  UFSJ,  que  tenham  disponibilidade  de  4
horas diárias para atuarem durante o período de 7 a 11 de outubro de 2019.

4. VAGAS
As vagas para coordenadores de sessão do XXVI Seminário de Iniciação
Científica serão distribuídas da seguinte maneira (cada vaga equivale a uma
sessão de trabalhos):

CAMPUS TURNO
DIA DA

SEMANA
NÚMERO

DE VAGAS

Santo Antônio Tarde Terça-feira 2

Santo Antônio Noite Terça-feira 2

Dom Bosco Tarde Terça-feira 4

Dom Bosco Noite Terça-feira 2

Dom Bosco Tarde Quarta-feira 6

Dom Bosco Noite Quarta-feira 5

Dom Bosco Tarde Quinta-feira 5

Dom Bosco Noite Quinta-feira 2

Total 28

5. SELEÇÃO
Poderá ser realizado sorteio, caso o número de inscritos seja maior do que o
número de vagas, no dia 19 de setembro,  às 15h30min,  na sala 1.56 do
Campus Dom Bosco, em São João del-Rei. Poderão ser selecionados mais
coordenadores de sessão além dos descritos na tabela do item 4 (VAGAS),
conforme necessidade do evento.

6. DIVULGAÇÃO DA LISTA DE SORTEADOS 
A divulgação da lista de sorteados acontecerá no dia  20 de setembro de
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2019, no endereço eletrônico www.ufsj.edu.br/cpc.

7. INFORMAÇÕES GERAIS
Não haverá pagamento de bolsa. Cada coordenador de sessão receberá um
certificado ao final das atividades, que serão desenvolvidas no período de 7
a 11 de outubro de 2019.

Os alunos de pós-graduação selecionados deverão comparecer na PROPE
(sala 1.56 do  Campus Dom Bosco) em data e horário a serem divulgados
juntamente  com  o  resultado,  para  receberem  o  crachá,  cronograma  e
algumas instruções.

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

São João del-Rei, 11 de setembro de 2019.

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