
 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA – PIC UNIARAGUAIA 

EDITAL SELEÇÃO INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação (NEPPG) torna público o 

presente Edital de abertura de inscrições, com vistas à seleção de candidatos ao 

Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário Araguaia – PIC 

UniAraguaia, vigência 2020.  

Os alunos ingressantes no Programa estarão envolvidos no subprojeto intitulado 

“Agroecologia”, desenvolvido junto ao Grupo de Pesquisa em Educação 

Ambiental (GPEA) da UniAraguaia. 

O subprojeto Agroecologia será desenvolvido por docente(s) do(s) curso(s) de 

Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e Biologia. E possui como 

justificativa: É inegável que o Agronegócio trouxe uma série de avanços ao 

rural brasileiro, aumento da oferta de alimentos, implementação de 

tecnologias inovadoras de produção e aumento do Produto Interno Bruto do 

país. Nesta mesma linha houveram impactos negativos ao meio ambiente e aos 

agricultores familiares, podemos citar aqui os impactos ao solo e um grande 

êxodo rural em virtude da implementação de políticas públicas voltadas para 

a grande propriedade. Neste sentido é preciso desenvolver tecnologias e 

políticas públicas voltadas para mitigar as consequências do avanço do 

agronegócio no país. Esforços neste sentido tem sido encampados pelo poder 

público para dar condições ao agricultor familiar financiar sua produção, neste 

sentido o Pronaf (Programa Nacional de Agricultura Familiar) foi implantado. 

Na década de 80 iniciou-se uma série de discussões sobre modelos de 

agricultura que conseguissem produzir alimentos com menor impacto ao meio 

ambiente e pudessem fixar o homem no campo. Como parte deste esforço 

publicou-se o livro Manejo Ecológico do Solo por Ana Maria Primavesi, com 

isto surgem movimentos de agricultura alternativa como a Agricultura 

Orgânica, Permacultura etc. Com isto acadêmicos e movimentos sociais 

propõem a Agroecologia como um modelo de agricultura que agrega todos os 

movimentos de agricultura alternativa, com foco na Agricultura Familiar e suas 

bases científicas calcadas nas premissas ecológicas. Portanto este subprojeto 

visa estudar a Agroecologia apostando na diversificação de alimentos, na 

reafirmação da cultura Caipira/Camponesa e na produção de alimentos 

saudáveis com redução de impactos negativos aos agroecossistemas. 

 

 



 

1. Finalidade 

O objetivo do Programa de Iniciação Científica é oferecer aos estudantes de 

graduação do ensino superior a oportunidade de participar de projetos 

científicos orientados por pesquisadores inseridos no GPEA.  Os alunos 

selecionados participarão do subprojeto intitulado “Agroecologia”.  

2. Pesquisadores Coordenadores do Subprojeto e área de atuação: 

Dr. André Luiz Rodrigues da Silveira. Solos e Recursos Hídricos. 

Dr. Ricardo Neves Guimarães. Fitotecnia e Agricultura Orgânica. 

3. Requisitos e compromissos do estudante de iniciação científica 

I. Estar regularmente matriculado. 

II. Ter um bom desempenho acadêmico. 

III. Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa, por no 

mínimo 4 horas semanais. 

IV. Manter currículo atualizado e publicado na plataforma Lattes do CNPq. 

V. Apresentar Relatório de Atividades, parcial e final, conforme prazos 

estabelecidos pelo NEPPG e pelo coordenador do subprojeto. 

VI. Participar de reuniões periódicas com a coordenação do subprojeto. 

VII. Produzir, em conjunto com o orientador, material de divulgação científica, 

seja em forma de artigo científico, resumos, pôsteres ou similares, relativo à 

pesquisa realizada para publicação nos meios adequados; 

VIII. Não ter registro de processo disciplinar no Centro Universitário Araguaia. 

IX. Fazer referência à sua condição de vínculo com as Instituições Parceiras e ao 

Centro Universitário Araguaia nas publicações e trabalhos apresentados. 



 

X. O compromisso e o benefício do estudante estão alienados ao enriquecimento 

técnico-científico para o mesmo. A sua participação no PIC não originará 

nenhum ônus ao discente. 

XI. O presente edital, com sua respectiva seleção de alunos, ficará válido por 6 

(seis) meses, contados a partir do início das atividades de pesquisa. 

4. Inscrição 

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no Núcleo de Extensão, Pesquisa 

e Pós-Graduação, na Unidade Bueno do Centro Universitário Araguaia.  

I. O período de inscrição será de 17/02/2020 a 10/03/2020. 

II. O estudante deverá entregar no ato de sua inscrição: 

• Ficha de inscrição (disponível no Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-

Graduação e no anexo I deste edital) 

• Carta de Interesse (ver instruções no item III) 

III. A carta de interesse deve conter uma breve descrição acadêmica do aluno, 

uma justificativa do interesse do candidato pela temática apresentada no 

subprojeto e a argumentação sobre os motivos de sua escolha. 

5. Seleção 

O processo de seleção será realizado em duas fases: 

I. A primeira etapa consistirá em uma pré-seleção das cartas de interesse e 

histórico acadêmico do(a) canditado(a). O resultado parcial do processo seletivo 

será fixado no Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação no dia 16/03/2020. 

II. O aluno pré-selecionado será convidado a participar de uma entrevista no 

Centro Universitário Araguaia nos dias 17 e 18 /03/2020, com horário e local a 

serem divulgados pelo Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação. 

III. O resultado final do processo seletivo será fixado no Núcleo de Extensão, 

Pesquisa e Pós-Graduação no dia 20/03/2020. 



 

IV. Os candidatos não selecionados permanecerão na lista de cadastro de reserva 

podendo ser convocados em outra ocasião. 

6. Disposições Finais 

Para maiores esclarecimentos entrar em contato com Dr. André Luiz Rodrigues 

da Silveira pelo e-mail professorandresilveira@gmail.com. Casos especiais e não 

contemplados no presente edital serão avaliados pelo Núcleo de Extensão, 

Pesquisa e Pós-graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA 

Divulgação do Edital:  17/02/2020 

Período de Inscrição:  17/02/2020 a 10/03/2020 

Divulgação da lista dos 
candidatos pré-selecionados:  

16/03/2020 

Entrevistas:  17 e 18/03/2020 

Resultado final:  20/03/2020 

Início das atividades: 21/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 
SELEÇÃO PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
DADOS PESSOAIS: 
 
Nome:______________________________________________________

____________________________________________________________ 

CPF:______________________________________Sexo:_____________ 

RG: ____________________ Órgão de Expedição:_________________ 

Data Nasc.___/___/____ Estado Civil: __________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 

Tel. Fixo: __________________ Tel. Celular: ______________________ 

Endereço:___________________________________________________ 

Nº _________ Bairro: ________________________________________ 

Complemento: ________________CEP: __________________ 

UF: ________ Município: ________________ 

Subárea de interesse no subprojeto: (quando houver) 

____________________________________________________________ 

(Escolher uma das subáreas definidas no quadro de vagas abaixo) 

DADOS ACADÊMICOS: 

Matrícula: _____________ Período Acadêmico: ___________________ 

Bolsista OVG: _________________ horas de contrapartida 



 

QUADRO DE VAGAS POR SUBÁREA (quando houver) 

 Subárea  VAGAS 

1.   Solos e Recursos Hídricos 2 

2.  Fitotecnia e Agricultura Orgânica 2 

 Total de vagas: 4 

 


