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EDITAL DE SELEÇÃO de aluno de iniciação científica voluntário para o Projeto de Pesquisa:
“Fatores associados ao desenvolvimento cognitivo infantil: pandemia de COVID-19, estado
nutricional e consumo alimentar materno-infantil”

Torna-se público o Edital para seleção de estudantes de graduação em Nutrição da UFMG para a
participação como aluno de iniciação científica voluntário no Projeto de Pesquisa: “Fatores associados
ao desenvolvimento cognitivo infantil: pandemia de COVID-19, estado nutricional e consumo
alimentar materno-infantil”.
1. OBJETIVO
1.1 O presente Edital tem por objetivo regulamentar a seleção de estudantes de graduação em nutrição
da UFMG para participar como voluntário junto ao Projeto de Pesquisa: “Fatores associados ao
desenvolvimento cognitivo infantil: pandemia de COVID-19, estado nutricional e consumo alimentar
materno-infantil”. Este trabalho dará continuidade a uma coorte prospectiva, na qual mães e seus bebês
foram avaliados no pós-parto imediato durante os anos de 2018 e 2019. Como seguimento deste
trabalho, será realizada uma nova coleta de dados, via plataforma virtual, 4 anos após o primeiro
contato.
2. CRONOGRAMA
2.1 Lançamento do Edital: 18/04/2022
2.2 Período de inscrição dos candidatos: 18/04/2022 a 29/04/2022
2.3 As inscrições serão realizadas através do formulário: https://forms.gle/wHoXPGyj4hAzNUiH6
2.4 Agendamento de entrevistas: 02/05/2022
2.5 Divulgação dos resultados: 06/05/2022
3. PERÍODO DE DURAÇÃO DO VOLUNTARIADO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
3.1 O presente edital se refere à seleção para o período de vigência de maio de 2022 a maio de 2023,
com possível extensão do período.
3.2 Número de vagas: 2 (duas) vagas.
3.3 Das vagas: 2 (duas) vagas para a realização de atividades semipresenciais.
4. REQUISITOS
4.1 Para concorrer à vaga de voluntário, o estudante deve:
a) Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Nutrição da UFMG, entre o 4º e 7º
período.
b) Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o desempenho das atividades.
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO VOLUNTÁRIO
5.1 Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, nos termos da Resolução Complementar nº
03/2012 do Conselho Universitário da UFMG, de 27 de novembro de 2012.
5.2 Participar das atividades da Semana de Iniciação Científica, apresentando trabalho como autor ou
coautor.
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6.
6.1
6.2
6.3

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO
Histórico escolar
Comprovante de matrícula no curso de graduação na UFMG.
Preenchimento completo do formulário de inscrição, conforme consta no item 2.3.

7. PROCESSO SELETIVO
7.1 O processo seletivo ficará a cargo da Equipe Coordenadora do Projeto de Pesquisa
7.2 O processo seletivo será composto de duas fases:
a) Primeira fase: avaliação da disponibilidade de tempo e análise do histórico escolar.
c) Segunda fase: entrevista
d) A nota máxima de cada fase da seleção se limita a 100 pontos.
7.3 A nota final do candidato será calculada pela média das notas obtidas nas duas fases.
7.4 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final.
7.5 Os candidatos aprovados deverão reunir-se com a nutricionista colaboradora do Projeto para
elaboração do Plano de Atividades a ser executado pelo aluno de iniciação científica.
7.6 Após aprovação, o candidato passará um período de experiência de 1 mês.
8. DESEMPATE
8.1 Havendo empate na pontuação final, o desempate se dará pela maior nota obtida, conforme segue:
1º) Disponibilidade de tempo;
2º) Histórico escolar.
8.2 Persistindo o empate, o desempate se dará pela ordem decrescente de idade dos estudantes
envolvidos na situação de empate.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 No momento da inscrição, não serão aceitas documentações incompletas.
9.2 O voluntário poderá ser desligado de sua função, a qualquer tempo, nos seguintes casos:
a) por proposta da equipe coordenadora do projeto, desde que justificada por escrito;
b) por solicitação do próprio aluno, justificada por escrito.
9.3 Os casos omissos serão apreciados pelos órgãos responsáveis.
9.4 O participante receberá certificação de participação no projeto e as horas dedicadas podem ser
utilizadas para solicitação de flexibilização de créditos junto ao Colegiado do curso.

Belo Horizonte, 18 de abril de 2022.

Rafaela Cristina Vieira e Souza - Nutricionista e Doutoranda do Projeto de Pesquisa
Prof.ª Dra Luana Caroline dos Santos - Coordenadora do Projeto de Pesquisa

