
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE ECONOMIA 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – PIBIC/FAPEMIG/UFJF 

– 2023 

Edital: 

Edital 4/2022 – PROPP/PESQUISA - Edital de Chamada de Projetos para o XXIII 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica – 

PIBIC/FAPEMIG/UFJF – 2023 

PROFESSOR: Flaviane Souza Santiago 

PROJETO: 
Obesidade Infantil e Educação em Saúde: uma Análise do Programa Saúde 

na Escola para o Estado de Minas Gerais 

Bolsa: 

Vagas: 01 Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC/FAPEMIG/UFJF – 2023) 

Valor: R$ 500,00 

Vigência: 12 meses (01/01/2023 a 31/12/2023) 

 

INSCRIÇÃO 

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

1 - Estar regularmente matriculado (com matrícula ativa) em curso de graduação da UFJF, onde já 

deverá ter cursado, no mínimo, o segundo período letivo e ter disponibilidade para cumprir as horas 

previstas neste edital; 

2 - Ter IRA igual ou superior a 70;  

3 - Não ter vínculo empregatício; 

4 - Não ser beneficiário de quaisquer outras bolsas, excetuando-se aquelas provenientes de 

Programas de Apoio Estudantil, que visam a manutenção dos discentes na graduação, e que se 

fundamentam em critérios socioeconômicos para sua concessão; 

5- Caso o aluno tenha sido bolsista de qualquer modalidade na UFJF deverá estar em dia com as 

suas obrigações, estipuladas pelos editais referentes às bolsas anteriores; 

6 – Atender aos requisitos e compromissos para participação no programa de acordo com o 

previsto no Edital 4/2022 – PROPP/PESQUISA (RETIFICADO) (https://www2.ufjf.br/propp//wp-

content/uploads/sites/20/2022/10/Edital-Probic-2022_retificado-31.10.pdf ) 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO  

A seleção constará de entrevista e análise do histórico escolar. O histórico escolar deverá 

ser enviado até o dia 04/01/2023 para o e-mail santiago.flaviane@ufjf.br .  

A entrevista será no dia 05/01/23 a partir das 18:00 no gabinete da Professora Flaviane. 

 

RESULTADO  

A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas nas avaliações 

realizadas. Os pesos (em porcentagem) atribuídos às etapas de seleção para o cômputo da nota 

final são os seguintes: análise do histórico escolar (40%) e entrevista (60%). Os candidatos 

classificados serão chamados seguindo a ordem decrescente de notas finais. 

 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  03 a 04 de janeiro de 2023 

FORMULÁRIO:  https://forms.gle/12e5wU1yoKe4WNHT8  

SELEÇÃO: 

DATA:  05/01/2023 às 18:00h - Entrevista (gabinete professora Flaviane) 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA:  06/01/2023 (gabinete professora Flaviane) 
 

 

Juiz de Fora, 03 de janeiro de 2023 

 

 

_________________________________________________________________ 

Flaviane Souza Santiago (Professora orientadora) 
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