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SELEÇÃO DE BOLSISTA DE DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA, 
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EDITAL UNIVALE Nº 013/2023 

 
PROJETO FAPEMIG APQ 1878/18: CONVERSANDO COM A CIDADE: cartografia 

de territórios educativos em três bairros de Governador Valadares 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, mantida pela Fundação Percival 

Farquhar, CNPJ nº 20.611.810/0001-91, com sede no município de Governador 

Valadares/MG, torna pública a abertura do processo de seleção de um bolsista de 

Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação da Fapemig (BDCTI-VI) para 

o Projeto de Pesquisa “CONVERSANDO COM A CIDADE: cartografia de territórios 

educativos em três bairros de Governador Valadares”, o qual se regerá pelas 

normas contidas neste Edital. 

 

1 – DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS 

1.1 O projeto “Conversando com a cidade: cartografia de territórios 

educativos em três bairros de Governador Valadares” possui os seguintes 

objetivos: 

 

a. Catalogar documentos referentes aos três bairros; 

 

b. Analisar os documentos buscando contextualizar o bairro na cidade, 

considerando-se os aspectos ambientais, culturais, demográficos, históricos e de 

saúde.  

 

c. Identificar os potenciais territórios educativos nos bairros selecionados; 

 

d. Identificar os equipamentos urbanos presentes nesses bairros e analisar as 

possibilidades educativas que neles se apresentam; 

 

e. Relatar modos de apropriação em cada um dos bairros analisados pelos 

praticantes ordinários e explorar o potencial educativo dos saberes que se 

apresentam nesses modos de apropriação.  

 



 

 

f. Explorar, a partir do material coletado, as contribuições da escola para a rua e 

o bairro. 

 

2 – REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROJETO 

2.1 São requisitos para participar do projeto “Conversando com a cidade: 

cartografia de territórios educativos em três bairros de Governador valadares”: 

a. Estar regularmente matriculado(a) a partir do 3º (terceiro) período até o 

penúltimo período dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, 

Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda. 

b. Possuir elevado desempenho acadêmico, com média aritmética das notas de 

todas as disciplinas cursadas igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) 

do total dos pontos; 

c. Não possuir dependência para o ano de 2023 e não ter repetido qualquer 

período do curso; 

d. Não possuir qualquer inadimplência com a UNIVALE e/ou FPF;  

e. Não acumular a percepção de bolsa com qualquer outra modalidade de 

auxílio ou bolsa; 

f. Não possuir vínculo de trabalho, entendido como qualquer vínculo jurídico 

estipulado, expressa ou tacitamente, com pessoa física ou jurídica, que a 

remunera pelos serviços prestados, abrangendo, dentre outras relações 

laborais, o trabalho autônomo, o trabalho eventual, o trabalho avulso, o 

trabalho decorrente de vínculo estatutário ou celetista, o trabalho exercido pelo 

Microempreendedor Individual, o trabalho exercido por sócio de empresa para 

o qual receba remuneração e o trabalho realizado por meio de vínculo 

empregatício, dentre outros; 

g. Ter disponibilidade para dedicação de 20 (vinte) horas semanais para o 

desenvolvimento de atividades concernentes ao projeto de pesquisa ao qual 

estará vinculado(a). 

 

Parágrafo Único: Para ser contemplado com a Bolsa de Desenvolvimento em 

Ciência, Tecnologia e Inovação, objeto deste Edital, o estudante deve ser 

selecionado para o Projeto de Pesquisa “CONVERSANDO COM A CIDADE: 

cartografia de territórios educativos em três bairros de Governador Valadares”. 

 

3 – OBRIGAÇÕES DO(A) BOLSISTA E DO(A) COORDENADOR(A) DO PROJETO E/OU 

ORIENTADOR(A) 

 

3.1 O(a) estudante selecionado(a) obrigar-se-á ao cumprimento das seguintes 

atividades, sem prejuízo daquelas que lhe forem atribuídas por seu coordenador ou 

professor orientador: 



 

 

a. Dedicar-se com seriedade às atividades acadêmicas e de pesquisa, 

colaborando na execução de tarefas de campo, laboratório ou na 

biblioteca; 

b.  Cumprir todas as exigências decorrentes do Plano de Trabalho proposto 

pelo(a) orientador(a), com dedicação de 20 (vinte) horas semanais, 

respeitando os prazos estabelecidos;  

c.  Submeter os resultados da pesquisa no Simpósio de Pesquisa e Iniciação 

Científica da UNIVALE, sob a forma de Comunicação Oral, conforme 

calendário determinado pela Coordenação do Evento; 

d. Participar de eventos científicos externos, conforme orientação do(a) 

Coordenador(a) do projeto de vínculo; 

e. Fazer referência à sua condição de bolsista FAPEMIG em todas as 

publicações e trabalhos apresentados; 

f. Continuar cumprindo as atividades previamente acordadas com o(a) 

professor(a) orientador(a) durante os períodos de férias acadêmicas; 

g. Apresentar relatórios quando solicitados pela Assessoria de Pesquisa e Pós-

Graduação Stricto Sensu e pela FAPEMIG. 

h. Devolver, em valores atualizados, as mensalidades recebidas indevidamente; 

i. Prestar contas regularmente ao(a) professor(a) orientador(a) das atividades 

desenvolvidas; 

j. Produzir um vídeo de até 2 minutos no final do período de vigência da bolsa 

de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação, que relate o 

resultado da pesquisa realizada para divulgação nas mídias sociais, seguindo 

as instruções constantes no endereço https://www.univale.br/pitch-

academico/; 

k. Manter o currículo Lattes atualizado; 

l. Manter elevado desempenho acadêmico durante a vigência da bolsa; 

m. Comunicar formalmente à Coordenação do Projeto a desistência da bolsa 

com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, com o ciente 

do(a) professor(a) orientador(a). 

 

3.2 O(a) Coordenador(a) do projeto e/ou orientador(a) obrigar-se-á(ão) ao 

cumprimento das seguintes atividades: 

a) Apresentar o Plano de Trabalho que será executado pelo(a) bolsista; 

b) Orientar o(a) bolsista nas distintas fases do trabalho científico, incluindo 

execução do projeto, elaboração de resumos e artigos e apresentação dos 

resultados da pesquisa em eventos científicos; 

c) Incluir o nome do(a) bolsista de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e 

Inovação nas publicações e nos trabalhos apresentados em eventos 

científicos, cujos resultados tiveram a participação efetiva do(a) bolsista; 

https://www.univale.br/pitch-academico/
https://www.univale.br/pitch-academico/


 

 

d) Acompanhar e orientar o(a) bolsista na elaboração dos relatórios parcial e 

final, em datas e condições definidas pela FAPEMIG e pela UNIVALE; 

e) Manter atualizado o currículo lattes. 

 

4 – INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

4.1 PERÍODO PARA INSCRIÇÕES: 

4.1.1 As inscrições ao Processo Seletivo de que trata este edital serão realizadas em 

uma única etapa e estarão abertas até do dia 13 de março até às 23:59 de 17 de 

março de 2023.  

4.1.2 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. A ausência de 

quaisquer documentos, bem como o envio da referida documentação fora do 

prazo estabelecido no item 4.1.1, implicará na desqualificação da inscrição.  

4.1.3 A UNIVALE não se responsabiliza por qualquer problema na submissão das 

inscrições motivada por eventuais falhas de conexão com a internet, falta de 

energia elétrica, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 

fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão e/ou o envio do e-mail com 

a documentação exigida no item 4.2. Essas eventualidades não serão aceitas como 

argumento para a submissão de inscrições incompletas, ou enviadas após o prazo. 

Recomenda-se que as inscrições sejam encaminhadas com prudente 

antecedência. 

 

4.2 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCREVER-SE: 

4.2.1 O(a) interessado(a), para se inscrever, deverá enviar a documentação 

abaixo, dentro do prazo de inscrição do item 4.1.1 para o e-mail 

appg.ic@univale.br sob pena de não aceitação ou indeferimento da inscrição: 

a. Ficha de Inscrição preenchida eletronicamente (Anexo 1 do Edital).  

b. Cópia RG e CPF (frente e vero); 

c. Comprovante de endereço 

d. Histórico Escolar completo e atualizado (Secretaria Acadêmica ou Portal do 

Aluno); 

e. Declaração de matrícula em 2023/1 (Secretaria Acadêmica); 

f. Certidão negativa referente ao mês de março de 2023 (Tesouraria); 

g. Certidão negativa atual (Biblioteca); 

 

4.2.1.1 É obrigatório que todos os arquivos sejam salvos em PDF com nome completo 

do(a) candidato(a). 

4.2.1.2 O(a) candidato(a) que tiver qualquer pendência relativa aos documentos 

relacionados no item 4.2.1 será automaticamente desclassifico(a).   

4.2.2 A coordenação do Projeto comunicará o(a) candidato(a) que tiver sua 

inscrição desclassificada por meio do e-mail cadastrado no ato da inscrição. 

mailto:appg.ic@univale.br


 

 

4.3 DATA, HORÁRIOS E CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO: 

4.3.1 O processo de seleção dos(as) bolsistas será realizado presencialmente na 

Sala 2, localizada no Bloco A2, Campus II da Univale, sob a coordenação do(a) 

professor(a) orientador(a) ou coordenador(a) do projeto contemplado com 

BIC/FAPEMIG. 

4.3.2 A seleção dos bolsistas ocorrerá no dia de 23 de março de 2023.  

4.3.3 O horário do Processo de Seleção será definido e comunicado formalmente 

pelo(a) coordenador(a) do projeto e/ou orientador(a), por meio do e-mail 

cadastrado no ato da inscrição; 

4.3.3 Conhecimento da informática básica, capacidade de leitura, domínio de 

outro idioma, escrita e comunicação oral serão os principais critérios de seleção. 

4.3.4.1 O resultado do processo de seleção deverá ser apresentado à Assessoria de 

Pesquisa e Pós-graduação (APPG) por meio do Formulário “Relatório da seleção do 

estudante”, contendo os critérios utilizados no processo seletivo, o nome de todos 

os estudantes participantes e sua classificação. 

 

5 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

5.1 O resultado final e definitivo do Processo de Seleção de que trata este edital será 

publicado no sítio de internet da UNIVALE, na data de 24/03/2023, podendo o(a) 

candidato(a) inscrito(a) ser informado(a), por correspondência eletrônica, acerca 

do seu desempenho. 

 

6 DA BOLSA DE DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

a) A bolsa é individual e possui caráter transitório, não pode ser acumulada com 

estágios remunerados, bolsas de outros programas (exceto auxílios para 

manutenção, alimentação, moradia) ou com renda advinda de vínculo de 

trabalho, entendido como qualquer vínculo jurídico estipulado, expressa ou 

tacitamente, com pessoa física ou jurídica, que a remunera pelos serviços prestados, 

abrangendo, dentre outras relações laborais, o trabalho autônomo, o trabalho 

eventual, o trabalho avulso, o trabalho estatutário ou celetista, o trabalho exercido 

pelo Microempreendedor Individual, o trabalho exercido por sócio de empresa 

para o qual receba remuneração, dentre outros; 

b) A bolsa é isenta de imposto de renda e não gera vínculo empregatício. 

 

6.1 – Duração: 

6.1.1 A bolsa tem duração de 12 meses, com previsão para ser implementada em 

abril de 2023 e término previsto para 31 de março de 2024. 

 



 

 

6.2 – Valor: 

6.2.1 De acordo com a Tabela de Mensalidades de Bolsas em vigência na FAPEMIG, 

o valor atual mensal da bolsa disponível para o projeto (Bolsa Desenvolvimento em 

Ciência, Tecnologia e Inovação – Nível VI) é de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

6.2.2 O valor mensal da bolsa concedida destina-se exclusivamente ao(à) bolsista;  

6.2.3 A bolsa será paga via Conta Corrente do(a) bolsista selecionado(a), conforme 

determinações da FAPEMIG. 

 

7 – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA (APÓS SELEÇÃO): 

7.1 DOCUMENTAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DO(A) 

COORDENADOR(A)/ORIENTADOR(A): 

a) Relatório do Processo Seletivo, contendo os critérios utilizados na seleção, o 

nome de todos os estudantes participantes e respectiva classificação; 

b) Plano de trabalho detalhado a ser cumprido pelo(a) bolsista, no período de 12 

(meses) meses, assinado pelo(a) bolsista selecionado e pelo(a) orientador(a); 

c) Comprovante de inscrição no sistema EVEREST 

(http://everest.fapemig.br/Home/login) do(a) orientador(a); 

d) Arquivo único em PDF contendo: CPF e RG (salvar o arquivo com o nome do(a) 

orientador(a). 

 

7.2 DOCUMENTAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DO(A) BOLSISTA: 

a) Cópia de comprovante de residência do(a) estudante em Governador 

Valadares; 

b) Comprovante de inscrição no sistema EVEREST 

(http://everest.fapemig.br/Home/login); 

c) Termo de Compromisso preenchido e assinado pelo(a) bolsista selecionado(a), 

em PDF; 

d) Arquivo único em PDF contendo: CPF e RG (salvar o arquivo com o nome do(a) 

bolsista; 

e) Currículo atualizado na plataforma lattes; 

f) Quaisquer outros documentos que porventura sejam solicitados posteriormente 

pela FAPEMIG e que sejam indispensáveis à implementação da bolsa.  

 

Parágrafo único: A documentação constante dos itens 7.1 e 7.2 deverá ser enviada 

ao e-mail appg.ic@univale.br, até às 16h do dia 28 de março de 2023, para arquivo 

e providências da APPG. 

 

8 CANCELAMENTO DE BOLSAS 

8.1 A bolsa de estudos poderá ser cancelada pela coordenação do projeto nas 

seguintes situações: 
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a) A qualquer momento, em razão de força maior ou caso fortuito ou na hipótese 

de descontinuidade do projeto de pesquisa aludido; 

b) Em caso de descumprimento, pelo(a) bolsista, das obrigações previstas neste 

edital;  

c) A pedido do(a) orientador(a) ou coordenador(a) do projeto, mediante 

solicitação formal fundamentada; 

d) A pedido do(a) bolsista, mediante solicitação formal fundamentada; 

e) Imediatamente, em caso de não renovação de matrícula do(a) estudante ou 

em caso de reprovação no período que estiver cursando.  

 

9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 Ao participar do Processo Seletivo de que trata este Edital, o interessado se 

declara ciente e de acordo com a coleta de seus dados pessoais, autorizando a 

UNIVALE à coleta, tratamento e armazenamento dos mesmos para a execução do 

contrato e serviços contratados, na forma prevista na Lei 13.709/2018, os quais 

deverão permanecer armazenados por tempo indeterminado em razão da 

natureza dos serviços e do cumprimento de dever legal pela UNIVALE.   

9.2 O interessado, ao se inscrever, também fica ciente de que a UNIVALE, a partir 

dos dados coletados, poderá fazer contato pelos meios de comunicação existentes 

(e-mail, telefone celular ou fixo, mensagens de texto, redes sociais, aplicativos de 

mensagens e outros), por meio de pessoal próprio ou terceirizado. 

9.3 Esse edital seguiu as normas estabelecidas pela FAPEMIG para a concessão da 

bolsa, com vigência em 2023.  

9.4 Para a implementação da Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e 

Inovação, o(a) estudante selecionado(a) deverá possuir o cadastro na Plataforma 

Everest da FAPEMIG, no link http://everest.fapemig.br/Home/login  

9.5 Durante a percepção da Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e 

Inovação, o(a) bolsista deverá manter seu cadastro no Sistema Everest atualizado e 

os dados devem estar idênticos aos da Receita Federal. Os dados cadastrados junto 

à Receita Federal podem ser consultados em: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapubl

ica.asp 

 

Governador Valadares, 13 de março de 2023. 

 

 

*Profa. Dra. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora 
 

*O original deste Edital assinado encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 
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ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 
Enviar para o e-mail: appg.ic@univale.br  

Nome:  

Nome social: 

(   ) Desejo ser tratado(a) pelo nome social 

Curso/Período: 

E-mail: 

Telefones: 

Título do Projeto para o qual pretende concorrer à bolsa: “Conversando com a cidade: 

cartografia de territórios educativos em três bairros de Governador Valadares” 

 

1 – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO on-line: 

Ficha de inscrição (Anexo 1) preenchida e salva em PDF  

Cópia RG e CPF (frente e verso) 

Comprovante de endereço  

Histórico Escolar completo e atualizado (solicitar pelo e-mail secretaria@univale.br) ou do Portal 

do Aluno 

Declaração de matrícula em 2023/1 (solicitar pelo e-mail secretaria@univale.br) 

Certidão negativa referente ao mês de março de 2023 (solicitar pelo e-mail tesouraria@univale.br) 

Certidão negativa atual (solicitar pelo e-mail biblioteca@univale.br) 

Observação: Os documentos acima deverão ser salvos em PDF, nomeando com o tipo do 

documento e nome completo do(a) candidato(a), conforme modelo: FICHA DE INCRIÇÃO ANA 

BARBOSA; RG-CPF ANA BARBOSA; CONTA DE LUZ ANA BARBOSA. 
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