ESTÁGIO VOLUNTÁRIO NO PROJETO FRUTOS DO CERRADO
O projeto “Frutos do Cerrado: potencialidades e usos” é uma parceria desenvolvida
por docentes da Faculdade São Francisco de Barreiras (FASB) e da Universidade Federal
do Oeste da Bahia (UFOB), e tem por objetivo favorecer a utilização racional de frutos do
Cerrado. Durante o projeto serão desenvolvidas pesquisas para elaboração de novos
produtos alimentícios com uso de frutos do Cerrado como ingredientes. Além disso, também
serão avaliadas técnicas de conservação e comercialização mais apropriadas para os
produtos desenvolvidos. Assim, estes produtos terão uma maior durabilidade, o que
favorecerá a sua comercialização.
Ao longo do projeto serão oferecidos cursos à comunidade com diferentes temáticas,
como rotulagem de alimentos, noções de marketing, boas práticas de fabricação, cultivo e
produção de mudas, além dos cursos de processamento dos frutos do Cerrado. Estes
cursos visam à capacitação dos moradores da comunidade para produção e
comercialização dos produtos à base de frutos do Cerrado e são realizados mensalmente e
em geral aos domingos.
Por meio deste edital, a Coordenação do Projeto divulga o processo de seleção para
estagiários voluntários do projeto.

REGULAMENTO 2018.1

A Coordenação do Projeto Frutos do Cerrado da Faculdade São Francisco de Barreiras e
da Universidade Federal do Oeste da Bahia, torna pública a normatização para participação
voluntária como estagiário no projeto, destinada à alunos de graduação de qualquer curso
da área de Ciências Biológicas e/ou Ciências Agrárias da FASB, e dos cursos de Ciências
Biológicas, Farmácia, Nutrição e Medicina da UFOB.

CAPÍTULO I
Objetivo

Art. 1º O objetivo deste regulamento é normatizar o processo seletivo de estagiários para
desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, junto às atividades a serem
realizadas pelo Projeto Frutos do Cerrado.

CAPÍTULO II
Dos Critérios e Procedimentos de Seleção

Art. 2º Poderá se inscrever o aluno que:
I - Estiver regularmente matriculado em qualquer curso de graduação da área de Ciências
Biológicas e/ou Ciências Agrárias da FASB, e nos cursos de Ciências Biológicas, Farmácia,
Nutrição e Medicina da UFOB;
II - Apresentar coeficiente de rendimento (CR) igual ou maior que 8,0 (oito) no semestre
letivo anterior (2017.2) para estudantes matriculados na FASB, ou índice de rendimento
acadêmico (IRA) igual ou maior que 6,0 (seis) para estudantes matriculados na UFOB;
III - Possuir currículo Lattes (CNPq) atualizado.

Art. 3º A inscrição para processo seletivo 2018.1 compreende:
I – Preenchimento da ficha de inscrição (Apêndice 1), que deverá ser encaminhada para o
e-mail projetofrutosdocerrado1@gmail.com;
II - Envio de cópia do histórico escolar atualizado obtido diretamente no site e/ou sistema
da instituição de ensino;
III - Envio de cópia do Curriculum Lattes (CNPq) atualizado;
IV - Envio de cópia do horário de aulas atualizado;
V - Envio de carta de intenção, mencionando os motivos que apoiaram a inscrição e as
atividades de pesquisa e/ou extensão que gostaria de participar no projeto.

§ 1º: Todos os documentos deverão ser anexados a um único e-mail de inscrição até as
23:59 horas do dia 26 de junho de 2018).

CAPÍTULO III
Do Julgamento

Art. 4º A avaliação das solicitações de participação no Projeto Frutos do Cerrado (estágio
voluntário) será baseada nos seguintes itens:
I – Cumprimento dos critérios obrigatórios.
II – Desempenho do acadêmico, mediante apresentação do histórico escolar atualizado.
III – Entrevista.

§ 1º: A entrevista será realizada em local a ser definido no campus da instituição de ensino
(FASB ou UFOB) onde o aluno está matriculado, no período de 27 a 29 de junho de 2018;
§ 2º: A data da entrevista será definida de acordo com os horários encaminhados no ato da
inscrição e será comunicada por e-mail à todos os candidatos inscritos.
§ 3º: A coordenação do projeto não se responsabiliza por eventuais falhas técnicas dos
servidores de e-mail e/ou de acompanhamento das informações divulgadas pelos
candidatos.

CAPÍTULO IV
Da Divulgação dos Resultados

Art. 5º A divulgação dos resultados será feita por e-mail aos participantes inscritos até às
23:59 h do dia 02/07/2018.

CAPÍTULO V
Dos Compromissos do Acadêmico Participante do Projeto

Art. 6º São compromissos do Acadêmico:

I - Dedicar-se 08 a 12 horas semanais às atividades relacionadas ao projeto;
II - Ter disponibilidade para participação nas atividades realizadas pelo projeto aos finais de
semana;
II - Elaborar relatórios técnico-científicos parciais e relatório final a serem encaminhados
ao(s) professor(es) coordenador(es), conforme prazo estabelecido;

CAPÍTULO VI
Das Condições Complementares

Art. 7º. A renovação de participação do acadêmico estagiário voluntário poderá se dar
mediante o parecer favorável dos professores coordenadores do Projeto Frutos do Cerrado,
que se valerão da avaliação

dos relatórios apresentados,

da

assiduidade e

comprometimento do aluno com o projeto.
Art. 8º. Após a seleção dos estagiários, estes assinarão o Termo de Compromisso de
Estágio Curricular Não Obrigatório e de Ciência (Apêndice 2).
Art. 9º. Os estagiários produzirão relatórios parciais e relatório final das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, conforme requisição dos coordenadores do projeto.
Informações adicionais poderão ser obtidas com a Coordenação do Projeto Frutos do
Cerrado ou através do e-mail projetofrutosdocerrado1@gmail.com.

Barreiras, 18 de junho de 2018.

APÊNDICE 1

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DO
ESTÁGIO VOLUNTÁRIO NO PROJETO FRUTOS DO CERRADO

Nome:
Curso:
Instituição de Ensino:
Semestre letivo que pertence:
Endereço:
Cidade:

Estado:

Tel. res.:

Tel. com.:

Celular:

e-mail:

CEP:

Documentação necessária:
1) Histórico escolar atualizado;
2) Curriculum Lattes (CNPq), atualizado;
3) Cópia do horário de aulas atualizado;
4) Carta de intenção;
5) Ficha de inscrição.

Barreiras,

de

Assinatura do aluno(a)

de 2018.

APÊNDICE 2

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO
E DE CIÊNCIA, PARA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA COMO ESTAGIÁRIO,
NO PROJETO FRUTOS DO CERRADO

Eu,______________________, acadêmico(a) do ___ semestre do Curso de ______
da________, inscrito no CPF _______________, RG_________________, residente
______________________________, declaro para os devidos fins, estar ciente que a
participação como estagiário no Projeto Frutos do Cerrado, não incidirá em nenhum tipo de
bolsa ou remuneração, uma vez que receberei apenas certificação de horas de participação
dos trabalhos desenvolvidos.
Tenho conhecimento que o não cumprimento ou não participação, sem justificativa
comprovada, de qualquer atividade proposta pelos coordenadores, acarretará em
cancelamento do vínculo com o projeto, a qualquer momento.
Declaro ter ciência de que todo e qualquer resultado de pesquisa, incluindo os textos
científicos os quais tenham minha participação direta ou indireta, poderá ser utilizado pelo(s)
professor(es) orientador(es) da forma que achar(em) conveniente, inexistindo a
necessidade de qualquer tipo de autorização, resguardados os direitos autorais.
Finalmente, estou ciente, de que os textos científicos poderão ser publicados, sem
prévia comunicação, no momento em que os coordenadores do projeto acharem oportuno,
não existindo qualquer obrigação pecuniária para com o autor do texto científico.
Barreiras, de de 2018.

_________________________________
Nome/assinatura do(a) estagiário(a)

_________________________________
Dra. Cláudia Vieira Prudêncio

_______________________________
Ms. Emília Karla de Araújo Amaral

_________________________________
Dr. Flávio Santos Lopes

_______________________________
Ms. Izabela Barbosa Moraes

_________________________________
Dra. Juliane Karsten

_______________________________
Ms. Mirela Pereira Machado Casali

