
                                                                      
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FAPEMIG 
 

 

TÍTULO DO PROJETO: Ensino remoto emergencial durante a pandemia: acessibilidade e inclusão no ensino superior. 

UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Educação 

COORDENADORA: Mylene Santiago    VICE-COORDENADORA: Katiuscia Antunes 

 

A coordenadora do projeto Ensino remoto emergencial durante a pandemia: acessibilidade e inclusão no ensino 

superior, da unidade acadêmica Faculdade de Educação torna público o processo de seleção de discentes de graduação 

para preenchimento de 01 vaga(s) de bolsista(s) graduando.  

 

I. Dos Candidatos 

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

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação (Cursos de licenciatura) da UFJF;  

b) Ter disponibilidade de 20 horas semanais;  

c) Não possuir vínculo empregatício e nem possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à 

exceção do Programa de Assistência Estudantil. 

II. Atividades a serem realizadas: 

1) Mapeamento e seleção documental de materiais produzidos pelas instituições de Ensino Superior Públicas 

(cartilhas, manuais, documentos oficiais e relatórios), a serem organizados de acordo com as categorias de 

análise para pesquisa documental. 

2) Mapeamento e seleção de materiais encontrados na literatura (artigos científicos e trabalhos já publicados), a 

serem organizados de acordo com as categorias de análise para pesquisa bibliográfica. 

3) Planejamento, envio e organização dos dados coletados a partir do questionário enviado aos estudantes com 

deficiência matriculados na UFJF. 

4) Planejamento e organização dos encontros virtuais para realização dos grupos focais dos estudantes com 

deficiência matriculados na UFJF. 

5) Elaboração de relatório parcial 

6) Sistematização e análise prévia dos dados 

7) Cruzamento das informações (descrição e análise) 

8) Produção de artigos científicos 

9) Disseminação dos resultados em eventos científicos 

10) Participação e organização do curso de capacitação para docentes 

11) Elaboração do relatório final 



                                                                      
 
 

III. Da seleção 

A participação do estudante no projeto terá início em julho de 2022 e findará em outubro de 2024. 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada. O valor da bolsa é de R$600,00. 

Em caso de desistência do bolsista selecionado durante o período de execução do projeto, o próximo candidato 

classificado assumirá a vaga. 

 

IV. Do Processo de Seleção 

1 – Histórico Acadêmico e Currículo Lattes (Classificatório) 

2 – Análise da Carta de Intenção, a ser elaborada pelos(a) candidato(a). (Eliminatório) 

3 - Entrevista presencial com as coordenadoras do projeto. (Eliminatório)  

 

V. Da Inscrição 

DATA: Das 8h do dia 27/06/2022 às 18h do dia 30/06/2022. 

LOCAL:   Por meio deste link: 

https://docs.google.com/forms/d/1HBqMsfzbLuhsOfrXRgc9adLMXFe0ExMD2543Eb4YxE8/prefill  

  

VI.  Da Seleção  

1) Fase de análise das cartas de intenção  

DATA: 04/07/2022 

LOCAL: Pelo link da inscrição  

https://docs.google.com/forms/d/1HBqMsfzbLuhsOfrXRgc9adLMXFe0ExMD2543Eb4YxE8/prefill  

2) Fase das entrevistas  

DATA: Dia 06/07/22 a partir das 8h. 

LOCAL: Sala de reuniões do NEPED, na Faculdade de Educação, 1º andar.  

3) Da Divulgação do Resultado  

DATA: Dia 06/07/22 a partir das 12h. 

LOCAL: O resultado será fixado no mural, em frente a sala do NEPED.  

 

 

Juiz de Fora, 22 de junho de 2022. 

 

Mylene Cristina Santiago 

Katiuscia C. Vargas Antunes 
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