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SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA PROJETO DE PESQUISA 
 

 
1. CRONOGRAMA 
ATIVIDADE PERÍODO 
Inscrição (Google forms) 22 a 28 de dezembro de 2020 
Avaliação e seleção interna 29 a 30 de dezembro de 2020 
Resultado final e indicação do bolsista PROBIC 31 de dezembro de 2020 
Prazo limite para envio de documentação do Bolsista para o e-
mail: glauber@unifap.br 

07 de janeiro de 2021 

 
2. DA BOLSA 
2.1 Serão ofertadas 03 (três) bolsas, cujo valor individual é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
mensais, as quais terão duração de 06 (seis) meses. 
 
3. REQUISITOS EXIGIDOS DO BOLSISTA 
3.1 Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Administração da UNIFAP. 
3.2 Possuir currículo Lattes atualizado. 
3.3 Dedicar-me às atividades de pesquisa, executando o Plano de Trabalho aprovado, sob 
supervisão do(a) orientador(a), com dedicação de 20 horas semanais. 
 
4. DA INSCRIÇÃO 
4.1 A inscrição será exclusivamente on-line pelo link do google forms.  
Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqjFZfpglpLtwHNT67ZYQN78M7tfVeBCay
9fAExjPhnYa30w/viewform 
 
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
5.1 O aluno deve informar no campo do google forms as notas do seu Índices Acadêmicos (MC 
e IRA), disponíveis do SIGAA/ UNIFAP. 
5.2 A média entre as notas do MC e IRA, será a nota final do candidato. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA 
6.1 Desenvolver, acompanhar e aplicar as atividades de pesquisa científica, conforme projeto a ser 
apresentado, sob a supervisão do orientador responsável. 
6.2 Apresentar relatórios de pesquisa contendo resultados parciais, conforme instruções que serão 
disponibilizadas pelo orientador. 
6.3 Apresentar relatório final de pesquisa, conforme instruções que serão disponibilizadas pelo 
orientador do projeto. 
 
 
7. DO TEMA DA PESQUISA 



7.1 A pesquisa tem o propósito de desenvolver um estudo técnico-científico de viabilidade e 
validação de soluções para os resíduos sólidos da cadeia produtiva do açaí e do pescado para o 
estado do Amapá. 
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