
 
SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

  

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA 

FACULDADE DE AGRONOMIA DA SETREM, PARA O PROGRAMA DE BOLSAS 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FIRMADO ENTRE A SETREM E AS EMPRESAS 

DUBAI ALIMENTOS e CELENA ALIMENTOS.  

 
O COORDENADOR DA FACULDADE DE AGRONOMIA SETREM faz saber aos 
interessados que se encontram abertas de 26 de julho a 03 de agosto de 2021, as 
inscrições de estudantes ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica. 
 
I – CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

INSCRIÇÕES Até 03 de agosto de 2021 

Avaliação e seleção interna  04 de agosto até 06 de agosto de 2021 

Entrevistas 09 a 11 de agosto  

Divulgação dos resultados 13 de agosto de 2021 

Início das Atividades 16 de agosto de 2021 

 
II – OBJETIVOS 
1. Proporcionar a todos os estudantes de graduação da Faculdade de Agronomia 
SETREM, regularmente matriculados, condições de participarem em atividades de 
projetos de pesquisa.  
2. Desenvolver nos estudantes de graduação o interesse pelas atividades de 
pesquisa científica e de complementação de sua formação acadêmica, através da 
participação em atividades de pesquisa, previstas em planos de trabalho vinculados 
a projetos de pesquisas, sob a orientação de pesquisador experiente.  
3. Estimular no candidato a capacidade criativa para desenvolvimento de técnicas e 
métodos científicos. 
4. Desenvolver o espírito crítico e cidadania aos participantes. 
 
III – CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO  
 
5 Do Bolsista 
5.1. Estar regularmente matriculado no curso de graduação de Agronomia da 
SETREM; 
5.2. Não ter reprovação em disciplinas fins com o projeto de pesquisa;  
5.3. Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para o trabalho de pesquisa 
durante os 12 meses de atividades. 
5.4. Cumprir integralmente com as atividades propostas pelos orientadores; 
5.5. O não cumprimento dos itens acima apresentados acarretará o cancelamento 
da bolsa. 
 
V – DURAÇÃO, QUANTIDADE E VALOR DA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
6. Serão concedidas 04 (três) cotas de bolsas de iniciação científica, vinculadas 
as parcerias firmadas entre a SETREM e DUBAI ALIMENTOS e SETREM e 
CELENA ALIMENTOS, compreendendo o período de 12 meses conforme calendário 
estabelecido pela Faculdade de Agronomia SETREM. 



 
7. O valor da bolsa será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pago mensalmente. 
 
VI – DA INSCRIÇÃO 
Período: de 26 de julho até 03 de agosto. 
8. As inscrições deverão ser realizadas junto a coordenação do curso de agronomia 
da SETREM até o dia 03 de agosto de 2021 às 17:00h. 
9. Para realizar a inscrição o candidato deverá entregar uma cópia do currículo vitae. 
 
 
VIII – SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO: 
10. Após o término do período de inscrições, os professores/pesquisadores ligados 
aos projetos de pesquisa estabelecidos com a parceria da SETREM, Dubai 
alimentos e Celena alimentos, realizarão a conferencia dos documentos exigidos 
para a seleção e realizarão as entrevistas com os candidatos pré-selecionados. 
 
 
Três de Maio, 26 de julho de 2021. 
 
 
 
Professor Marcos Caraffa 

Coordenador da Faculdade 
de Agronomia SETREM. 

 
 
 
 
 
 
 


