
SELEÇÃO DE DISCENTES 
(EDITAL PROGRAMA UFPB NO SEU MUNICÍPIO 2022) 

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

 
PROJETO DE EXTENSÃO – Municipalização do meio ambiente e do turismo: a capacitação 

de gestores públicos municipais (Ano III) 

COORDENADOR: HENRIQUE GUTIERRES (DGEOC/CCEN) 

COORDENADORA ADJUNTA: ILANA KIYOTANI (DTH/CCTA) 

 

Período para os Discentes “registrarem interesse” em participar da seleção para o projeto 

no SIGAA: 12/07 a 13/07/2022 

Quantidade de vagas: Uma (bolsista) e Duas (voluntários) 

Requisitos: discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação em Engenharia 

Ambiental, Geografia, Gestão Pública e Turismo 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;  

d) Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) satisfatório – igual ou 

superior a 7,0; 

e) Se bolsista nos editais de 2021, ter submetido resumo no XXII ENEX. 

 

Duração do projeto: seis meses (Julho a Dezembro de 2022) 

Carga horária: 20 horas semanais (bolsista) e 12 horas semanais (voluntários) 

Valor da bolsa: R$ 400,00 (mensal) 

 

 

ETAPAS DA SELEÇÃO: 

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

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

para o e-mail laplag.ufpb@gmail.com) 

• Prova escrita e entrevista: 18/07/2022 (Prova escrita: 08:30h – local: Auditório do 

Departamento de Geociências (CCEN/UFPB); o horário da entrevista de cada inscrito 

será definido por ordem alfabética e enviado por e-mail) 

• A média final de cada discente será composta pela “Nota do CRA + nota da prova 

escrita + nota da entrevista”  

• Divulgação do Resultado da Seleção: 18/07/2022 (e-mail dos inscritos, Instagram e 

Facebook do LAPLAG/UFPB) 

 

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

coordenação do projeto para o envio do horário da entrevista. 

Outras informações: laplag.ufpb@gmail.com 

 

João Pessoa, 12 de julho de 2022. 
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