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 EDITAL PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA 

O Núcleo de Educação, Pesquisa e Extensão em Resíduos e 

Sustentabilidade – NEPERS, vinculado à Universidade Federal de Pelotas –

UFPel, divulga edital para seleção de voluntários para iniciar atividades 

laboratoriais e engrandecer o conhecimento na área ambiental em resíduos e 

promover e estimular desenvolvimento da pesquisa. Dando a oportunidade aos 

alunos que se interessem por participar de projetos desenvolvimento pelo 

NEPERS.  

1. Período de Inscrição: 

8 de maio à 12 de maio de 2017. 

 

2. Local e Horário: 

Laboratório da sala 200 (Núcleo de Educação, Pesquisa e Extensão 

em Resíduos e Sustentabilidade), no horário das 08h às 12h e 13:30h 

às 17:30h 

 

3. Vagas disponíveis: 

 

Oferecidas para a Engenharia Ambiental Sanitária e Áreas Afins. 

 

4. Requisitos para a inscrição 

Para candidatar-se as vagas o estudante deve preencher os seguintes 

requisitos: 

a) Entregar no local de inscrição, no prazo estabelecido no respectivo 

edital: 

1) Cópia do histórico escolar atualizado com média (fornecido pelo 

CRA ou Cobalto). 

b) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFPel. 

c) Dispor de 12 horas semanais para dedicar às atividades desenvolvidas 

no laboratório. 

d) Ter cursado Química Analítica. 

e) Dissertar o interesse em participar no grupo NEPERS e o que espera 

em obter como conhecimento (a mão). 

 

5. Divulgação do resultado: 

A divulgação dos selecionados ocorrerá na data estimada de 17 de 

maio de 2017, no laboratório da sala 200. 

 

6. Outras informações 
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Em caso de dúvidas entre em contato com os professores 

responsáveis pelo Núcleo de Educação, Pesquisa e Extensão em 

Resíduos e Sustentabilidade – NEPERS, através dos e-mail 

ericokundecorrea@yahoo.com.br ou luciarac@gmail.com ou na sala 200, 

no horário 08h às 12h e 13:30h às 17:30h. 

 

 

 

 

 

__________________________         ___________________________ 

  Prof. Érico Kunde Corrêa               Profª. Luciara Bilhalva Corrêa  
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