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1. EDITAL 

O projeto “Caracterização Geomecânica de Maciços Geológicos da Metade Sul do 

Estado do Rio Grande do Sul” torna público este edital para concorrência à bolsa de iniciação 

científica para aluno de Graduação conforme Edital CPESQ Nº. 001/2020 (CNPq/UFPel). 

 

2. IDENTIFICAÇÃO 

Período das atividades: Agosto/2020 a Julho/2021 (12 meses de vigência) 

Número de vagas: 01 

Período de inscrição: 06/08/2020 até às 13:00h de 07/08/2020 

Local de inscrição: via e-mail – paola.arab@gmail.com 

Requisitos para a inscrição: o(a) interessado(a) deve atender aos requisitos listados a seguir 

(a) Estar regularmente matriculado no curso de engenharia geológica da UFPel e ter sido 

aprovado na disciplina Geotecnia e Sondagens; 

(b) Ter domínio intermediário a avançado da língua inglesa quanto à compreensão de textos 

e áudios; 

(c) Não ter vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente do 

exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive os de estágio remunerado, durante a 

vigência da bolsa; 

(e) Não acumular o recebimento de qualquer outro tipo de bolsa; 

(f) Tempo mínimo de permanência no Curso de Graduação pelo menos durante o 

período de vigência da bolsa; 

(g) Ter interesse em trabalhar com software de estabilidade de taludes terrosos; 

(h) Deverá ter conta no Banco do Brasil ou abrir prontamente uma conta neste banco caso 

seja contemplado(a) com a bolsa. 
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No momento da inscrição o aluno deverá anexar o currículo lattes, o histórico escolar 

de Graduação, um comprovante de curso de língua inglesa e uma carta de intenção, 

evidenciando aspectos de seu interesse em participar do projeto. 

 

Processo de seleção: Avaliação do currículo lattes, histórico escolar e carta de intenção. 

 

3. ATIVIDADES DO BOLSISTA 

O bolsista irá conduzir análises de estabilidade de taludes pelo método da redução da 

resistência, utilizando o software livre OPTUM G2. O intuito das análises é auxiliar a 

compreensão do comportamento dos taludes escavados em solos residuais no Rio Grande 

do Sul, os quais, em sua maioria, possuem caráter saprolítico. Como base, serão utilizados 

dados previamente coletados durante o presente projeto, bem como dados da literatura 

especializada. Assim, será possível estabelecer uma comparação entre distintos 

condicionantes de instabilidade, na tentativa de se verificar aqueles que possuem maior 

importância. 

 

4. DATA E ASSINATURA 

 

Pelotas, 06 de Agosto de 2020 
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Prof.a Dr.a Paola Bruno Arab 

Coordenadora do Projeto 


