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1. Apresentação 

Processo seletivo para bolsa de Iniciação Científica vinculada ao Projeto de Pesquisa 

“MOBILIDADE COTIDIANA, SEGREGAÇÃO ESPACIAL E PERIFERIA URBANA: 

TEMPO DE DESLOCAMENTO NAS ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS NA METRÓPOLE 

DE SÃO PAULO”, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - Chamada Universal MCTIC/CNPq 2018.  

2. Finalidade  

Propiciar a oportunidade de participação de estudantes do curso de graduação de Geografia 

do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, no referido projeto de pesquisa, com 

orientação individual, despertando o interesse pela investigação científica, apoio ao 

desenvolvimento acadêmico individual, incentivo ao trabalho coletivo no grupo de pesquisa 

“Rede Mobilidade”. 

3. Perfil do Bolsista 

3.1. Os candidatos à vaga deverão ser estudantes regularmente matriculados no curso de 

Geografia, Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, Unifesp. 

3.2. Os candidatos deverão mostrar interesse na temática de mobilidade urbana, interesse em 

desenvolver aspectos relacionados a cartografia social e digital colaborativa, com 

conhecimentos desejáveis em Excel. 

4. Compromissos do estudante 

4.1. O bolsista deverá cumprir uma carga horário mínima de 10 (dez) e máxima 20 (vinte) 

horas semanais de atividades, de acordo com o horário estabelecido pelo orientador. 

4.2. Deverá estar regularmente matriculado em curso de graduação durante toda vigência do 

programa e manter o currículo lattes atualizado. 

4.3. O bolsista deverá dedicar-se às seguintes atividades: 

4.3.1 Levantamento de dados e organização em tabelas e gráficos; 

4.3.2 Transcrição de entrevistas; 

4.3.3. Auxiliar na organização e confecção de mapas temáticos. 

4.4 O bolsista deverá apresentar o trabalho de pesquisa no Congresso Acadêmico da Unifesp. 

5. Processo de Seleção 

O processo seletivo contará com duas etapas: 
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5.1. Apresentação do comprovante de matrícula do curso de Geografia, Instituto das 

Cidades, Campus Zona Leste. 

5.2. Carta de intenção, relatando suas motivações pessoais e acadêmicas em pesquisar na 

temática da mobilidade urbana -até uma página; 

5.3. Entrevista com o professor orientador. 

6. Inscrições 

6.1. O prazo de envio do comprovante de matrícula e carta de intenção é de 23/04/2020 a 

06/5/2020; 

6.2. O candidato deverá enviar a carta de intenção via e-mail: (rbsilva@unifesp.br) até o prazo 

definido neste edital de seleção. 

7. Concessão da Bolsa 

Bolsa de Iniciação Científica (IC), financiada pelo CNPq, com valores de R$ 400,00, para um 

período de 12 meses. 

8. Cronograma  

8.1. Período de Inscrição: 23/04/2020 a 06/5/2020; 

8.2. Divulgação dos aprovados para a entrevista: 12/05/2020; 

8.3. Entrevistas virtuais: 19/05/2020 a 26/05/2020; 

8.4. Divulgação do resultado: 29/05/2020; 

8.5 Apresentação dos documentos comprobatórios: 03/06/2020; 

8.6. Início das atividades do bolsista: 10/06/2020.  
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