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1. Apresentação

Processo seletivo para bolsa de Iniciação Científica vinculada ao Projeto de Pesquisa “O uso
agrícola do território na Zona Leste da cidade de São Paulo: circuitos espaciais de produção, círculos de
cooperação, mercado e sujeitos”, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - Chamada Universal MCTIC/CNPq 2018.

2. Finalidade

Propiciar a oportunidade de participação de estudante do curso de graduação de Geografia
do Instituto das Cidades - Campus Zona Leste em projeto de pesquisa com orientação
individual, possibilitando sua participação em processo de investigação científica,
contribuindo para o aprimoramento de sua formação acadêmica,

3. Perfil do candidato à bolsista

3.1. Ser estudante regularmente matriculado no curso de Geografia do Instituto das
Cidades - Campus Zona Leste, Unifesp.

3.2. Ter interesse em trabalhar com tema associado à agricultura urbana, economia política
da cidade e pobreza urbana.

3.3. Ter noções de programas de elaboração de gráficos, tabelas e mapas.

4. Compromissos do estudante

4.1. O bolsista deverá cumprir uma carga horário mínima de 10 (dez) e máxima 20 (vinte)
horas semanais de atividades, de acordo com o horário estabelecido pelo orientador.

4.2. Deverá estar regularmente matriculado em curso de graduação durante toda vigência
do programa e manter o currículo Lattes atualizado.

4.3. O bolsista deverá dedicar-se às seguintes atividades:

4.3.1 Levantamento de dados, informações e elaboração de relatórios, tabelas e gráficos;

4.4 O bolsista deverá apresentar o trabalho de pesquisa no Congresso Acadêmico da
Unifesp e entregar relatório de pesquisa ao CNPq.

5. Processo de Seleção

O processo de seleção inclui:

5.1. Apresentar uma carta de intenção, relatando as motivações pessoais e acadêmicas para
participar da pesquisa acompanhada do comprovante de matrícula no curso de Geografia;

5.3. Análise da carta de intenção e realização de entrevista com o professor orientador.
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6. Inscrições

6.1. O prazo de envio do comprovante de matrícula e carta de intenção é de 14/06/2021 a
17/06/2021;

6.2. O candidato deverá enviar a carta de intenção via e-mail (marcos.xavier@unifesp.br),.

7. Concessão da Bolsa

Bolsa de Iniciação Científica (IC), financiada pelo CNPq, com valores de R$ 400,00, para
um período de 5 meses.

8. Cronograma

8.1. Período de Inscrição: 14/06/2021 a 17/06/2021;

8.2. Divulgação dos aprovados para a entrevista: 18/06/2020;

8.3. Entrevistas virtuais: 21/06/2021;

8.4. Divulgação do resultado: 22/06/2021;

8.5. Início das atividades do bolsista: 15/07/2021.

São Paulo, 09 de junho de 2021

Prof. Marcos Antonio de Moraes Xavier
Instituto das Cidades, Campus Zona Leste
Universidade Federal de São Paulo - Unifesp

mailto:(marcos.xavier@unifesp.br,

