
 
 

 EDITAL Nº 09/2019 

DATA: 05/08/2019 

 

SÚMULA: Abertura de inscrições para cadastro reserva do processo de seleção dos 

candidatos à Bolsa de Estágio/Iniciação Científica do Projeto Integração Mercado 

Pesquisa Agronomia FAG. 

 

A COOPEX – Coordenação de Pesquisa e Extensão do Centro Universitário FAG, no 

uso de suas atribuições regimentais, torna público o Edital 09/2019 referente ao Projeto 

Integração Mercado Pesquisa Agronomia FAG do Centro Universitário Assis Gurgacz. 

 

RESOLVE 

Art. 1º - Tornar público o presente edital que estabelece as normas e condições para a 

inscrição para cadastro reserva de acadêmicos do curso de Agronomia no Projeto 

Integração Mercado Pesquisa Agronomia FAG, do Centro Universitário da Fundação 

Assis Gurgacz. 

 

Art. 2º - Serão pleiteadas bolsas no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais 

durante o período de 5 (cinco) meses para os acadêmicos e bolsas mensais de 

R$200,00 (duzentos reais) para os professores orientadores designados posteriormente 

por Comissão composta por membros das Empresas cedentes das bolsas e 

Coordenação do Curso de Agronomia. A Coordenação de Agronomia reserva-se ao 

direito de alterar a quantidade de bolsas em razão da falta de acadêmicos inscritos ou 

pelo não cumprimento dos requisitos estabelecidos neste edital. 

 

Art. 3º - Da inscrição 

I – O período de inscrição será de 07 a 30 de agosto de 2019. 

II – A inscrição deve ser feita na Coordenação da Agronomia da FAG, na Reitoria, em 

nome do acadêmico, com o formulário preenchido exigido neste edital (modelo anexo). 

III – Após a seleção do acadêmico, será designado um professor orientador pela 

Comissão (Art. 2º); sendo que o número de bolsas a ser concedido será de no máximo 

1 (uma) por orientador, com título mínimo de mestre, com competência científica e 

capacidade de orientação comprovada, que esteja em pleno exercício de atividade. 



 
V - Os acadêmicos candidatos serão avaliados por representantes do Colegiado do 

Curso de Agronomia, obedecendo aos seguintes critérios e pontuações: 

 

Critérios Pontuação 
1. Nota (score) do acadêmico nas disciplinas do curso de 

Agronomia 
3,0 pontos 

2. Presenças nas aulas ao longo do curso de Agronomia 2,0 pontos 
3. Comprometimento com o curso de Agronomia (Participação 

nas atividades promovidas pelo curso como idealizador, 
organizador ou ouvinte) 

3,0 pontos 

4. Publicação/ Apresentação de trabalhos científicos 
(Currículo Lattes) 

2,0 pontos 

Total 10,0 pontos 
 

Art. 4º - Dos requisitos pessoais 

I – Do Professor Orientador 

a. Ter no mínimo o título acadêmico de mestre e experiência em atividades de pesquisa 

científica ou em desenvolvimento tecnológico; 

b. Ter vínculo formal com o Centro Universitário FAG; 

c. Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

d. Adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de 

caráter ético ou legal, necessárias para a execução das atividades; 

e. Orientar no máximo 1 (um) bolsista do Projeto Integração Mercado Pesquisa 

Agronomia FAG, incluindo a elaboração do plano de atividades, projeto de iniciação 

científica registrado na COOPEX, reuniões quinzenais com os responsáveis técnicos 

das empresas cedentes do estágio e publicação do artigo científico na Revista 

Cultivando o Saber ou similar, para que o mesmo tenha premiação de R$500,00 

(quinhentos reais); 

f. A seleção do professor orientador será baseada nos seguintes critérios: 

- Currículo Lattes; 

- Disponibilidade de tempo; 

- Afinidade com a área da pesquisa. 

II – Do Acadêmico 

a. Estar regularmente matriculado no curso de Agronomia do Centro Universitário FAG; 

b. Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

c. Desenvolver em conjunto com seu orientador e responsável técnico da empresa 

cedente do estágio, o projeto de pesquisa e protocolar junto a COOPEX; 

d. Participar ativamente do estágio/pesquisa durante 20 horas semanais ao longo dos 5 

meses definidos; 



 
e. Entregar, nas datas previstas, o relatório final da pesquisa, através do registro na 

Coordenação de Pesquisa e Extensão; 

f. Incluir o nome do orientador nas publicações e nos trabalhos apresentados em 

congressos e seminários, cujos resultados contaram com a participação efetiva deste; 

 

Art. 5º - Dos Resultados 

I – O edital divulgando a colocação dos aprovados  para o cadastro de reserva do Projeto 

Integração Mercado Pesquisa Agronomia FAG, será divulgado no site da FAG, página 

de Agronomia, a partir do dia 05 de setembro de 2019.  

 

 

Cascavel, 02 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

PROFª ALINE GURGACZ FERREIRA MENEGHEL 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão 

(Portaria 86/2013-DG, 14/03/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO I 

 



 
Formulário para Inscrição no Projeto Integração Mercado Pesquisa Agronomia 

FAG 
Nome: 

R.A.:  RG: Telefone: (      ) 

CPF: e-mail: 

Apenas Estudo (    )                                              Estudo e Trabalho (    ) 
Descreva a importância em participar desse projeto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cascavel, ____ de __________________ de 2019. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 

 


