
      

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

AUÊ – Estudos em Agricultura Urbana 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

(EDITAL PRPq – 03/2015) 
 

O AUÊ! – Estudos em Agricultura Urbana, abre inscrição para o processo seletivo de bolsista de Iniciação Científica - 

PIBIC/CNPq. Os/as interessados/as deverão enviar um e-mail para aue.ufmg@gmail.com com os seguintes documentos: 

carta de intenções (máximo uma lauda), curriculum vitae (ou currículo Lattes atualizado) e histórico escolar. 

 

Projeto de pesquisa:  

Agroecologia, agricultura urbana e planejamento metropolitano: conexões possíveis para uma reestruturação 

territorial da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) 

 

Orientação: Professora Heloísa Soares de Moura Costa e doutoranda Daniela Adil de Oliveira Almeida. 

 

BOLSA 
PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 
ÁREAS DE 

FORMAÇÃO 
VALOR  VIGÊNCIA 

Iniciação 
Científica 

(20h semanais) 

- Leituras sobre as temáticas envolvidas (Agricultura 
Urbana, Agroecologia, Planejamento Metropolitano); 
 
- Organização de informações secundárias, 
provenientes de diagnósticos e análises recentes 
referentes às tendências de expansão e propostas de 
reestruturação territorial da RMBH;  
 
- Sistematização de acervo fotográfico sobre os tipos de 
agricultura presentes na região, com ênfase nas 
práticas de agricultura urbana e agroecologia; 
 
- Caracterização e georreferenciamento das 
experiências indicativas dos tipos de agricultura na 
RMBH 
 

- Participação nas atividades do AUÊ! e da AMAU 
(Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana). 

Curso 
superior em 
andamento 

em 
Geografia. 

 

R$ 400,00 
01/08/2015 a 
31/07/2016 

 

Requisitos para as inscrições: 

- Estar matriculado na graduação em Geografia na UFMG; 

- Ter disponibilidade e compromisso para cumprir 20 horas semanais; 

- Interesse nos temas de pesquisa do grupo (agroecologia, agricultura urbana, planejamento metropolitano); 

- Não estar recebendo nenhum outro tipo de bolsa acadêmica. 

- Desejável ter conhecimento básicos em fotografia, edição de imagens e diagramação. 
 

Calendário: 

- Inscrições: 17 a 28 de junho de 2015. 

- Divulgação dos/as candidatos/as selecionados/as para a entrevista: 30 de junho de 2015. 

- Entrevistas: 03 de julho de 2015 (manhã e tarde). 

- Resultado final: 06 de julho de 2015 (por email e no site http://aueufmg.wordpress.com). 


