
Edital de Processo Seletivo simplificado para seleção de discente 
 bolsista e colaborador - PBG - 01/2018  

Instituto de Biotecnologia  
Curso de Agronomia – Monte Carmelo 

 

A Professora Ana Carolina Silva Siquieroli, responsável pelo Projeto 

PBG intitulado “Apoio ao Laboratório de Ensino de Genética, 

Bioquímica/Biotecnologia”, informa que estão abertas as inscrições para 

participação discente.   

 

1. Das vagas 

01 vaga para discente bolsista e 02 vaga(s) para discente colaborador. 

1.1 Discente Bolsista 

É o discente que será beneficiado com uma bolsa no valor de R$ 400,00 que 

terá a duração de 10 meses; 

1.2 Discente Colaborador  

É o discente que participa do projeto sem o recebimento de bolsa. 

 

2. Compromissos do(a) estudante 

2.1. Preencher, imprimir, assinar, colher assinatura do(a) orientador(a) e 

entregar o Termo de Compromisso; 

2.2. Participar integralmente das atividades do projeto, tais como: 

desenvolvimento de ações e produção de relatórios;  

2.3. Desenvolver as atividades de acordo com a proposta apresentada pelo(a) 

orientador(a) do projeto;  

2.4. Comprometer-se com a execução do projeto, reunindo-se, periodicamente, 

com a equipe executora; 

2.5. Comprometer-se na elaboração de trabalhos a serem apresentados em 

eventos acadêmicos;  

2.6. Apresentar relatório parcial e relatório final das atividades desenvolvidas, 

de acordo com cronograma do programa, disponibilizado no Portal PROGRAD. 

 

3. Requisitos do(a) estudante para concorrer à bolsa: 

3.1. Estar regularmente matriculado em um curso de graduação da 

Universidade Federal de Uberlândia;  

3.2. Não acumular bolsas de outros programas internos ou externos à UFU, 

excetuadas as bolsas de assistência estudantil (alimentação, moradia, 

transporte etc.);  

3.3. Não ter vínculo empregatício com qualquer instituição;  

3.4. Dispor de 20 horas semanais para as atividades do projeto.  



3.5. Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, do(a) orientador(a) do 

projeto. 

 

4.Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 04/09/2018 à 

05/09/2018 no Laboratório de Genética, Bioquímica/Biotecnologia – 1ª andar 

bloco 1B, Unidade Araras. 

Horário: 8h30min às 11h30min e de 13h30min às 16h30min. 

 

5. Documentos exigidos para inscrição 

Histórico Escolar atualizado. 

 

6. Etapas do Processo Seletivo 

1. Análise do Histórico Escolar (maior CRA – último período letivo)  

2. Prova escrita - a ser realizada no dia 06/09/2018 das 9:30h às 11:30h no 

Laboratório de Genética, Bioquímica/Biotecnologia – 1ª andar bloco 1B, , 

Unidade Araras. 

 Conteúdos a serem avaliados na prova: 

o Bioquímica: fotossíntese e metabolismo de carboidratos. 

o Genética: replicação de DNA, transcrição e tradução. 

  

Em caso de empate terá preferência o aluno com maior idade. 

 

7. Divulgação do Resultado 

Os resultados serão divulgados no dia 06/09 a partir das 15 horas no e-

mail dos alunos inscritos ou outros meios de ampla divulgação. 


