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Edital de Processo Seletivo simplificado para seleção de 

discente bolsista - PBG -  01/2018 – Projeto 789 - Instituto de 

Filosofia – Curso de Graduação em Filosofia 

 

A servidora Lilia Alves de Oliveira, Técnica administrativo responsável pelo Projeto 

PBG intitulado "Formação de jovens editores de periódicos científicos com 

experiência institucional no Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas 

(SEER) do IBICT" informa que estão abertas as inscrições para participação discente.   

1. Das vagas 

01 vaga para discente bolsista e zero 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. 
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4.Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas no dia  29/08/2018 na sala 1U131 no horário de 

14:00 às 18:00 hs. 

5. Documentos exigidos para inscrição 

Histórico Escolar  

6. Etapas do Processo Seletivo 

Análise do Histórico Escolar (CRA – último período letivo) - Serão classificados os 

estudantes conforme ordem decrescente do CRA. Em caso de empate terá 

preferência o aluno com maior idade. 

7. Divulgação do Resultado 

Os resultados serão divulgados no dia 03/09/2018 a partir das 17 horas no seguinte 

endereço eletrônico http://www.comunica.ufu.br/editais   

 

Uberlândia, 27 de agosto de 2018 

 

 

Lilia Alves de Oliveira 
Assistente em  Administração 

Instituto de Filosofia 

http://www.comunica.ufu.br/editais

