
      
 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

AUÊ – Estudos em Agricultura Urbana 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 

O projeto “Metrópole em Transição: Implantação do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica (NEA/UFMG) na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte” abre inscrições para processo seletivo de bolsistas para as ações de pesquisa, extensão e ensino previstas para 
2015. Os/as interessados/as deverão enviar um email para aue.ufmg@gmail.com indicando a qual/quais bolsa/as gostaria de concorrer e com os 
seguintes documentos: carta de intenções (no máximo uma lauda), curriculum vitae (ou currículo Lattes atualizado) e histórico escolar. 
 

BOLSA PRINCIPAIS FUNÇÕES ÁREAS DE FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA VALOR  VIGÊNCIA 

Iniciação ao 
Extensionismo – IEX 

(5) 
(20h semanais) 

Bolsa 1: Sistematização, tratamento 
e análise de dados secundários da 
caracterização da agricultura da 
RMBH. 

Curso superior em andamento em 
Estatística, Matemática ou áreas afins. 
Experiência com tratamento de dados.  

R$ 360,00 
Abril a novembro 

de 2015 
(8 meses) 

Bolsas 2 e 3: Apoio na construção de 
cursos (presenciais e à distância) e 
oficinas.  

Curso superior em andamento em 
Geografia, Arquitetura, Ciências 
Socioambientais, Ciências Biológicas, 
Pedagogia ou áreas afins. 

Bolsa 4: Apoio na construção de 
cartilhas, materiais didáticos e demais 
publicações técnico-científicas. 

Curso superior em andamento em  
Comunicação Social ou áreas afins com 
experiência em produção editorial e vídeo.  

Bolsa 5: Análise e tratamento de 
dados georreferenciados e produção 
de mapas sobre as práticas agrícolas 
na RMBH. 

Curso superior em andamento em 
Geografia ou áreas afins com experiência 
em cartografia e softwares de 
geoprocessamento.  

Apoio Técnico em 
Extensão no País 

(1) 
(20h semanais) 

Bolsa 6: Apoio técnico na construção 
e execução de cursos e oficinas 
ligados a agroecologia e agricultura 
urbana.  

Curso superior completo em áreas afins 
com as temáticas de agricultura urbana e 
agroecologia. 

R$ 550,00 
Abril a novembro 

de 2015 
(8 meses) 

 

Requisitos para as inscrições: 

- Estar matriculado na graduação em qualquer instituição de ensino superior (para bolsas IEX); 
- Ter disponibilidade e compromisso para cumprir 20 horas semanais; 
- Interesse nos temas de pesquisa do grupo (agroecologia, agricultura urbana e educação popular); 
- Não estar recebendo nenhum outro tipo de bolsa acadêmica. 

 

Calendário: 

- Inscrições: 19 a 29 de março de 2015. 
- Divulgação dos/as candidatos/as selecionados/as para a entrevista: 30 de março de 2015. 
- Entrevistas: 31 de março de 2015  (manhã e tarde). 
- Resultado final: 01 de abril de 2015  (por email e no site http://aueufmg.wordpress.com). 


