
 

 

 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC-UFC 

 

Instrumento de Seleção dos Bolsistas para indicação  

na Plataforma Ícaro Moreira 

 

Projeto de Pesquisa: ESTUDOS DE INCLUSÕES SÓLIDAS, FLUIDAS E MELTS EM 

GRANULITOS E METAMÁFICAS DA PORÇÃO MERIDIONAL DA ZONA DE 

CISALHAMENTO SOBRAL-PEDRO II. 

 

Número de Bolsas Remuneradas da UFC: 01 (FUNCAP) 

Número de Vagas Voluntárias (Não-Remuneradas) da UFC: 01 (IC-Voluntária) 

 

 

Em observância ao Edital 05/2022 PIBIC 2022-2023 da UFC, item 5.1, os pré-requisitos 

para candidatura de alunos são: 

 

- Ter sido aprovado nas disciplinas Petrologia Metamórfica, Prática de Laboratório em 

Petrologia Metamórfica, Geologia Estrutural  

- Ter menos de três (03) reprovações em seu Histórico 

- Possuir um currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq  

- Não ter vínculo empregatício e nem acumular outras bolsas simultaneamente, ainda 

que sejam bolsas/vagas não remuneradas 

 

Para inscrever-se, enviar o Histórico atualizado para o e-mail lucilene.santos@ufc.br até 

08/09/2022 às 18:00 h. As análises do Histórico escolar e do currículo tipo Lattes serão 

os critérios para classificação dos alunos, levando em conta média final nas disciplinas 

da área, IRA-Individual, IRA-Geral, e participação em Minicursos/Conferências e/ou 

Publicações (resumos simples ou expandido) necessários para o desenvolvimento do 

projeto. O aluno classificado em primeiro lugar será o bolsista remunerado, e em 

segundo, o bolsista não remunerado (vaga voluntária). O resultado será divulgado entre 

os alunos inscritos e por meio do www.geologia.ufc.br em 09/09/2018 até as 18:00 h. 

Os alunos selecionados devem enviar o termo de compromisso do bolsista e o 
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formulário com dados pessoais preenchidos até às 23h 55min do dia 09/09/2022. O 

aluno selecionado para bolsa remunerada precisa ter conta corrente em seu nome, 

Bradesco ou NEXT.  

O resultado final com a indicação dos bolsistas será publicado na página do Degeo até 

às 12h do dia 10/09/2022. 
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Orientadora - Prof.ª Lucilene dos Santos 

Departamento de Geologia 

 

 

 
 
 


