
 
 
 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPE) 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS (PROEX) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (UFSJ) 
 

CHAMADA INTERNA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES PARA  REALIZAÇÃO DE 
ESTUDOS AMBIENTAIS 

 
CHAMADA INTERNA Nº 003/2022/PROPE/PROEX/UFSJ 

 

1. OBJETIVO 

Identificar professores, pesquisadores e/ou técnicos da Universidade Federal de São 
João del-Rei (UFSJ) para formação de uma rede de pesquisa e extensão com o objetivo de 
realizar estudos ambientais exigidos pelo Ministério do Meio Ambiente, para enquadrar a Serra 
do Lenheiro, localizada no município de São João del-Rei/MG, nas classes de Unidades de 
Conservação previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).  

 

2. CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS  

Para compor a rede, os servidores interessados deverão atuar e ter conhecimento 
técnico-científico, experiência e/ou publicações em uma ou mais temáticas descritas a seguir: 

 
2.1. Estudos Bióticos: para realizar o levantamento faunístico (avifauna, mastofauna, 

herpetofauna, ictiofauna, fauna de artrópodes e outros grupos) e o levantamento fitossociológico 
(descrição do domínio fitogeográfico e caracterização florística da área);  

 
2.2. Estudos Abióticos: para realizar a caracterização geológica, geomorfológica, 

pedológica, espeleológica, arqueológica e dos recursos hídricos; 
 
2.3. Caracterização Socioeconômica: do entorno do perímetro especificado pela 

Prefeitura Municipal de São João del-Rei para a Serra do Lenheiro. 
 
Os estudos referentes às três temáticas (2.1, 2.2 e 2.3) poderão utilizar fontes 

secundárias de informação, bem como trabalhos de campo, se necessários. 

3. RECURSOS FINANCEIROS E PRAZOS DE EXECUÇÃO  
 
Os recursos disponíveis e os prazos para execução serão discutidos em fase posterior 

à identificação dos interessados, com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE), 
Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) e representantes do Conselho 
Deliberativo do Parque Ecológico Municipal da Serra do Lenheiro, instituído pela Portaria nº. 
13.646, de 02/06/14 da Prefeitura Municipal de São Joao del-Rei/MG. 

 



4. INSCRIÇÕES 
 
Os servidores da UFSJ interessados e que atendam o perfil da chamada deverão 

fazer sua inscrição por meio de formulário eletrônico, disponível em 
https://forms.gle/Ce4REJWjtA4Q1mkH9. 

 

5. CRONOGRAMA 
 

Atividade Data 

Divulgação da chamada 7 de novembro de 2022 

Data limite para inscrição dos interessados 16 de novembro de 2022 

Divulgação do resultado Até 18 de novembro de 2022 

Reunião com o grupo de servidores Até 09 de dezembro de 2022 

Apresentação do relatório parcial 6 meses após início do projeto 

Apresentação do relatório e resultados finais 24 meses após o início do projeto 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Casos omissos serão discutidos e deliberados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (PROPE) e pela Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
(PROEX). 

 

São João del-Rei, 7 de novembro de 2022. 

 

 

 
Prof. André de Oliveira Baldoni 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) 
 
 
 
 
 

Prof. Francisco Ângelo Brinati 
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) 


