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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA – NAAP 

BR 465, km 7, 23890-000, Seropédica-RJ 

 

 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica no Ensino Médio   

PIBIC-EM 

 

EDITAL Nº 02, de 26 de abril de 2022 

 

O Núcleo de Apoio à Administração da Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro torna público o presente 

Edital de abertura de inscrições, visando à seleção de candidato(a)s ao Programa 

Institucional de Iniciação Científica para o Ensino Médio, com vigência de maio até 

agosto de 2022. O PIBIC-EM é oriundo de convênio firmado entre o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ), de acordo com o processo nº 800864/89-1 e RN 017/2006-

CNPq.  

 

1. Finalidade e objetivos do Programa: 

   

O presente edital tem como finalidade a participação de estudantes do Ensino Médio do 

Colégio Técnico/CTUR, que, sob a orientação de docente com vínculo institucional 

com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, desenvolverão atividades em uma 

das três grandes áreas do conhecimento:  ciências humanas, ciências exatas e da terra e 

ciências biológicas.  

Os objetivos deste programa são: 

I. identificar e formar estudantes do Ensino Médio com vocação para a pesquisa e 

interessados em ter experiência com pesquisa na UFRRJ;  

II. incentivar o pensamento científico entre os estudantes, descobrindo jovens talentos;  

III. viabilizar maior interação entre o meio acadêmico e o Colégio Técnico. 

 

2. Modalidade: 

 

PIBIC Ensino Médio – PIBIC EM - Bolsas de Iniciação Científica no valor de R$ 

100,00 por mês, que, no âmbito da UFRRJ, serão direcionadas a estudantes 

regularmente matriculados no Ensino Médio e/ou Técnico do Colégio Técnico da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CTUR-UFRRJ). 

 

3. Projeto de atuação: 

 

Os (as) estudantes selecionados(a)s atuarão no projeto “Centro de pesquisas e estudos 

interativos sociedade e natureza” desenvolvendo atividades relacionadas às 
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problemáticas ambientais e às paisagens do entorno do CTUR e do município de 

Seropédica e adjacências, promovendo a troca de vivências e experiências entre escola, 

universidade e sociedade, despertando o interesse para a pesquisa científica em suas 

áreas acadêmicas. 

 

4. Requisitos e Compromissos do(a) Estudante: 

 

I. Estar regularmente matriculado no Colégio Técnico – UFRRJ nível médio e/ou 

técnico; estar cursando o 2.º ano do ensino médio/técnico; 

II. Não possuir vínculo empregatício;  

III. Ter currículo na Plataforma Lattes do CNPq (ver orientação no item 5 “Inscrição”) 

IV. Não ser bolsista de outro programa ou projeto de pesquisa (com exceção para bolsas 

assistenciais);  

V. Não desenvolver mais de uma Iniciação Científica concomitantemente;  

VI. Participar das atividades indicadas pelo(a) orientador(a), dedicando carga horária 

semanal de 8 horas;  

VII. Elaborar, sempre que solicitado, relatório de atividades. 

 
5. Inscrição: 

 

O aluno poderá se inscrever enviando a manifestação de interesse em participar do 

programa PIBIC-EM por e-mail, observando: 

I. Período de Inscrição: 28 de abril a 04 de maio de 2022. 

II.  Endereço da inscrição: pibicemctur@gmail.com  

III. Documentos necessários (enviados como anexo no e-mail): 

1) Cópia da Carteira de Identidade e CPF (digitalizados, em formato pdf) 

2) Cópia do Boletim Escolar atualizado (1.º ano de 2021); 

3) Curriculum vitae no formato Lattes (ver instruções para preenchimento em 

http://lattes.cnpq.br/, selecionando no menu à direita “Cadastrar novo currículo”), sendo 

obrigatório o fornecimento de dados pessoais (endereço, telefone para contato, 

identidade etc.). É conveniente, se houver, informar sobre estágios, cursos já realizados, 

áreas de interesse de estudo, e outras experiências escolares ou não (ex. trabalho 

voluntário, participação em eventos etc.) 

 

6. Critério de Seleção:  

 

1. Valor das médias de aprovação dos estudantes nas disciplinas específicas 

relacionadas às áreas de Ciências Humanas e Sociais, Ciências Exatas e Naturais  e 

Linguagens no ano letivo de 2021.  

2. Exposição oral das motivações pessoais para a bolsa, a ser realizada de forma remota 

na sala virtual: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/regina-cohen-barros, em ordem 

alfabética em lista a ser divulgada pela Comissão de Seleção em http://ctur.ufrrj.br, com 

duração máxima de 15 minutos para cada candidato(a). 

3. Disponibilidade de, no mínimo, 08 (oito) horas por semana para dedicação ao plano 

de atividades. 

4. Análise do Curriculum Vitae (Lattes). 

Obs.: O não comparecimento na data e horário implicará na desqualificação, o mesmo 

para problemas de conexão por falha de internet do candidato(a). 

 

mailto:pibicemctur@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/regina-cohen-barros
http://ctur.ufrrj.br/


 

 

3 

 

 

7. Disposições Finais: 

 

I. A partir de 10 de maio de 2022, o resultado da seleção e as orientações serão 

divulgados por e-mail e no site do CTUR, no seguinte endereço: http://ctur.ufrrj.br; 

II. O pagamento das bolsas será efetuado diretamente ao aluno, mediante depósito 

bancário mensal em conta corrente individual ( não pode ser conta poupança) do anco 

do Brasil; 

III. A concessão de bolsa PIBIC-EM não implica em vínculo empregatício do(a) 

estudante com o CNPq e nem com a UFRRJ. 

IV. Dúvidas poderão ser dirimidas exclusivamente através do e-mail: 

pibicemctur@gmail.com.  

V. Caberá à Comissão de Seleção, cujos integrantes estão listados ao final deste edital, o 

gerenciamento das avaliações e julgamento de dúvidas e casos omissos. 

 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 
Comissão de Seleção: 

 

Prof.ª Dr.ª Regina Cohen Barros 

Prof.ª Dr.ª Adriana Maria Loureiro 

Prof.ª Dr.ª Andrea Carmo Sampaio 

Prof.ª Dr.ª Maria Veronica Leite Pereira Moura 

http://ctur.ufrrj.br/
mailto:pibicemctur@gmail.com

