
SELEÇÃO DE BOLSISTA E VOLUNTÁRIOS 
(EDITAL PROBEX UFPB 2020) 

 

 

LABORATÓRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL – LAPLAG 
DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS (DGEOC/CCEN/UFPB) 

 

PROJETO DE EXTENSÃO - A FLORESTA NACIONAL DA RESTINGA DE CABEDELO E OS 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS: PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E A GESTÃO DE CONFLITOS 

SOCIOAMBIENTAIS NO SEU ENTORNO 

COORDENADOR: HENRIQUE GUTIERRES (DGEOC/CCEN) 

COORDENADOR ADJUNTO: JOEL SANTOS (DEMA/CCAE) 

 

Inscrições pelo SIGAA/UFPB: período de 23/03 a 01/04/2020 

Quantidade de vagas: bolsista (1) e voluntários (2) 

Requisitos: alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação em Ecologia, Engenharia 

Ambiental e Geografia da UFPB. 

O(a) interessado(a) deverá atender aos seguintes pré-requisitos, conforme o Decreto nº 

7416/2010, como também outros que se façam necessários ao processo de seleção de alunos com 

perfil extensionista: 

a) Estar regularmente matriculado (a) na UFPB;  

b) Não participar, como bolsista, de outros programas acadêmicos;  
c) Não ser concluinte (durante o período de vigência do projeto: abril até dezembro de 2020);  

d) Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) satisfatório - igual ou superior a 7,0;  

e) Se bolsista nos editais de 2019, ter apresentado resumo nas tertúlias ou performances do XX 

ENEX;  
f) Para seleção do discente voluntário deve ser excetuada a exigência contida na alínea “b” deste 

item. 

 
Duração do projeto: nove meses (Abril até 31 de Dezembro de 2020) 

Carga horária: 20 horas semanais 

Valor mensal da bolsa: R$ 400,00 

 

ETAPAS DA SELEÇÃO: 

 Análise do Histórico Escolar e Nota do CRA (após indicar o interesse pelo projeto no 

SIGAA, enviar o “Histórico Escolar (atualizado)” para o e-mail 

laplag.ufpb@gmail.com) 

 Entrevista + Elaboração de Texto (tema será dado na hora e o envio será por e-mail): 06/04/2020 

(a partir das 08h – via Skype – o horário de cada inscrito será enviado por e-mail)  

Divulgação do Resultado da Seleção: 07/04/2020 (e-mail dos inscritos e pelo facebook do 

LAPLAG/UFPB) 

 

Obs: importante que o inscrito confirme o e-mail a ser utilizado para a comunicação com a 

coordenação do projeto. 

Outras informações: laplag.ufpb@gmail.com 

mailto:laplag.ufpb@gmail.com

