
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA - ICB 

LABORATÓRIO DE INTERAÇÕES E BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PLANTAS 

EDITAL DE SELEÇÃO 

BOLSA BIC 2022 
 

PROJETO:  Levantamento da flora do Jardim Botânico da UFJF polinizada por 

borboletas (Insecta: Lepidoptera) 

   

O Laboratório de Interações e Biologia Reprodutiva de Plantas (Depto de Botânica) faz público 

o processo de seleção de Iniciação Científica BIC-UFJF (edital 01/2022 PROPP/Pesquisa) no projeto acima 

indicado, para o preenchimento de 01 vaga(s) para bolsistas e 00 vaga(s) para voluntários. 

SOBRE A BOLSA 

O valor da bolsa BIC é de R$ 300,00 mensais, com jornada de 12 horas semanais. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO 

Atividades presenciais de leitura e compilação de dados da literatura (p. ex. artigos, livros, teses e 

dissertações); Registro fotográfico de espécies vegetais e seus polinizadores no Jardim Botânico da UFJF 

(atividade presencial condicionada à aprovação por parte da direção do JB-UFJF,); Elaboração de relatórios 

e produtos técnicos e científicos (resumos, vídeos e artigos) correlatos à bolsa. 

INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 

1 - Ser aluno do curso de Ciências Biológicas; 

2 – Ter sido aprovado nas disciplinas BOT072 Morfologia e Evolução de Fanerógamas e BOT080 

Estágio I em Sistemática e Biologia Reprodutiva de Angiospermas; 

4 – Ter disponibilidade de 12 horas semanais para o desenvolvimento das atividades. 

Para inscrever-se, o aluno interessado deve, dentro do prazo estabelecido, encaminhar para o e-mail 

ana.gelli@ufjf.br os seguintes documentos: 1. Carta de intenção, relatando sua motivação e interesse em 

participar do projeto; 2. Histórico escolar atualizado. 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

Etapa 1 – Análise dos documentos enviados. 

Critério de desempate: nota atribuída à redação da carta de intenção. 

DATAS E PRAZOS 

INSCRIÇÃO: 

 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO: 14 de setembro de 2022 (a partir das 17h). 
  

LOCAL: Laboratório de Interações e Biologia Reprodutiva de Plantas. 

 
Juiz de Fora, 12 de setembro de 2022, Profa. Ana Paula 

Gelli de Faria (coordenadora do projeto) 

PERÍODO/HORÁRIO: 13 a 14 de setembro de 2022 (inscrições até às 12h do dia 14 de setembro). 
  

LOCAL: Envio da documentação exigida para o e-mail: ana.gelli@ufjf.br 
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