
 

O Programa de Extensão Cientistas Formosas disponibiliza uma bolsa de Iniciação Científica, destinada a uma 

estudante do sexo feminino de todos os cursos superiores do câmpus Formosa. A bolsa é no valor de R$ 

400,00/mensais e tem duração de 6 meses: de novembro/2019 a junho/2020. As atividades a serem desenvolvidas 

pela estudante bolsista de IC são: 

 Atuar como monitora das oficinas, atividades experimentais desenvolvidas nos laboratórios do IFG, visitas 
técnicas e nas demais atividades desenvolvidas; 

 Coletar a frequência das estudantes durante as atividades, e encaminhar as listas para a Gerência de 
Pesquisa e Extensão (GEPEX) do IFG, para emissão de certificados de participação; 

 Distribuir os certificados, após confeccionados, às participantes; 
 Auxiliar as estudantes da Educação Básica na divulgação das atividades desenvolvidas; 
 Divulgar as atividades realizadas no Instagram do Projeto (@cientistasformosas); 
 Auxiliar as professoras do IFG na organização das atividades a partir dos temas apresentados pelas 

estudantes da Educação Básica; 
 Elaborar trabalho a ser apresentado em eventos científicos, sobre as atividades desenvolvidas; 
 Auxiliar as bolsistas da Educação Básica na elaboração dos trabalhos a serem apresentados em eventos 

científicos. 

O processo seletivo consistirá em três etapas: 

1. Elaboração de redação apresentando as motivações para participar do projeto (30 pontos). Os critérios para 

a avaliação da redação serão a motivação para participar do projeto (10 pontos), coerência e coesão textual 

(10 pontos) e consonância com a norma culta (10 pontos). As redações devem ser entregues para a 

professora Patrícia Castilhos até o dia 08 de novembro. 

 

2. Entrevista individual com as estudantes interessadas (60 pontos). Na entrevista, serão avaliadas a 

disponibilidade de tempo da estudante para participar das atividades (20 pontos – critério de exclusão), a 

condição sócio econômica da família (20 pontos), e a fluência oral da estudante (20 pontos). As entrevistas 

serão realizadas entre os dias 12 e 13 de novembro, e o agendamento será feito diretamente com as 

estudantes que entregarem a redação.  

 

3. Análise do histórico escolar (10 pontos). A média das notas no 1º semestre do ano letivo de 2019 será 

utilizada como critério de desempate, nos casos em que duas ou mais estudantes alcançaram a mesma 

pontuação. As notas serão obtidas através do histórico escolar das estudantes, fornecidos pelo Q-

Acadêmico. 

 

A estudante selecionada deverá ter currículo cadastrado na Plataforma Lattes até o dia 13 de novembro, 

para ser vinculada à bolsa junto ao CNPq. 

O resultado será divulgado junto à comunidade no dia 14 de novembro. 

Os formulários para a inscrição e redação estão disponíveis com as professoras Patrícia Castilhos (Biologia), 

Uyara Ferreira Silva (TADS) e Eliana Carla Rodrigues (Matemática). 

Sem mais para o momento, me coloco à disposição para os esclarecimentos necessários. 

Patrícia Castilhos 


