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BOLSAS DE MONITORIA FAPES Edital 014/2014 - PICJr 

A Coordenação Geral de Pesquisa e Laboratórios (CGPL) da UCL torna público que estão abertas 

as inscrições para bolsas de Monitoria para o projeto Robótica Aplicada ao Ensino de Ciência 

Exatas e da Terra, executado entre de outubro de 2016 e setembro de 2018.  

Bolsas: O valor da bolsa FAPES é estipulado conforme a Tabela de Valores de Bolsas e Auxílios 

da FAPES atual e terá duração de 2 (dois) anos. O período de vigência estimado é de 01 de 

outubro de 2016 até 31 de setembro de 2018.  

Bolsista: O aluno monitor deve possuir currículo criado e atualizado na Plataforma Lattes, ser 

aluno regular em curso de graduação da UCL e dedicar-se às atividades do projeto e atender às 

normas do edital FAPES 14/2014 - PICJr. 

Critérios para seleção: para participar do processo, o aluno deve possuir coeficiente superior a 

6.0 pontos, não possuir vínculo empregatício, possuir previsão de formatura maior que 2 anos. 

Satisfeitas tais condições, os estudantes serão classificados de acordo com pontuação recebida 

pelos seguintes critérios: 

 +5 pontos para cada artigo publicado pelo aluno nos últimos 3 anos, com filiação da UCL 

indicada no artigo; 

 +5 pontos se a carga horária cursada for superior a 400 horas; 

 +1 ponto para cada 3 meses como participante de pesquisa como voluntário*; 

 +2 pontos se possuir capacidade comprovada de leitura na língua inglesa**; 

 + coeficiente de rendimento; 

*obs.: A comprovação de participação como voluntário em alguma pesquisa se dará somente mediante projeto 

escrito entregue à CGPL, devidamente cadastrado do sistema ww1.ucl.br/projetos em data anterior a este edital; 

** obs.: Comprovado por diploma de curso de inglês ou intercâmbio para país cuja língua oficial seja o inglês. Tal 

informação deve estar presente no Currículo Lattes do aluno. 

 

Inscrições: Os alunos interessados devem enviar e-mail para andrers@ucl.br com nome 

completo, matrícula e link para o Currículo Lattes até o dia 09/08/2016. 
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