
 

 
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS - IH 
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EDITAL 01/2023 ICH/GEA/UnB 

 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS 

DE PESQUISA 

1. DOS PROJETOS DE PESQUISA: 

1.1. Título do Projeto de Pesquisa 1 (Fomento: Demanda Espontânea FAPDF 

09/2022) “Abastecimento alimentar urbano na América Latina: uma análise do processo 

de supermercadização”. Resumo: O presente projeto de pesquisa segue a linha de 

estudos sobre alimentação e tem como objetivo analisar o abastecimento alimentar 

urbano mediante a expansão das redes de varejo alimentar de autosserviço no processo 

que tem sido chamado de supermercadização. Para fins de consecução da pesquisa 

pretende-se perscrutar a estrutura do abastecimento alimentar em quatro grandes centros 

urbanos de países da América Latina, a saber: São Paulo (Brasil), Santiago (Chile), Lima 

(Peru) e Cidade do México (México). A metodologia da pesquisa será estruturada em 

torno de quatro eixos de operacionalização: i) organização de uma pesquisa bibliográfica; 

ii) a construção de um banco de dados estatísticos vinculados à elaboração de 

cartogramas e mapas; iii) a realização de trabalhos de campo nas cidades seleciondos; iv) 

organização de workshops com pesquisadores colaboradores e a publicação de artigos 

em períodicos de revistas. 

 

1.2. Início das atividades relacionadas ao Projeto de Pesquisa: início do primeiro semestre 

letivo de 2023. 

1.3. Término previsto para as atividades relacionadas ao Projeto de Pesquisa: término do 

segundo semestre letivo de 2023. 

1.4. Vagas: 4 (quatro) com recebimento de bolsa no valor de R$400,00 (quatrocentos 

reais) mensais por até 12 (doze) meses renovável a cada trimestre após a avaliação dos 

resultados e dos produtos entregues.  

 
2. DOS REQUISITOS PARA SE SUBMETER À PRESENTE SELEÇÃO 

2.1. São requisitos para a seleção: 

2.1.1. Estar regularmente matriculado nos Cursos de Graduação em Geografia ou 

Ciências Sociais, Economia, Gestão do Agronegócio,  Gestão em Políticas 

Públicas,Nutrição e Administração da Universidade de Brasília. 



 

2.1.2. Estar cursando a partir do 3º (terceiro) período de graduação da UnB 

2.1.3. Possuir índice de rendimento acadêmico (IRA) acumulado igual ou superior a 50% 

(cinquenta por cento); 

2.1.4. Ter possibilidade de dedicação às atividades previstas para o Projeto de Pesquisa 

em regime de 20 (vinte) horas semanais. 

2.1.5. Não acumular bolsa de iniciação científica de outra agência de fomento e/ou estágio 

remunerado. 

 
3. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

3.1. As inscrições para participar do Edital deverão ser efetuadas através do envio de e-

mail para o endereço jebgeo@unb.br no período de 15/01/2023 a 31/01/2023,  

3.2. Para a inscrição, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

3.2.1. Ficha de inscrição (modelo disponível no Anexo I deste Edital); 

3.2.2. Currículo Lattes em formato pdf (disponível para preenchimento em 

http://www.lattes.cnpq.br); 

3.2.3. Versão em pdf de documento que contenha o Índice de Rendimento 

Acadêmico (IRA) do candidato aluno de graduação. 

 

 
4. DA FORMA E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1. A seleção do(s) aluno(s) inscrito(s) será realizada no dia 08 de fevereiro de 2023, 

conforme previsto no item 7, nas dependências do Departamento de Geografia, sala 

do Prof. Juscelino Eudâmidas Bezerra, coordenador do projeto a partir    das 10h00 e 

consistirá em: 

4.1.1. Análise do Currículo Lattes apresentado quando da inscrição, de caráter 

classificatório; 

4.1.2. Entrevista com os membros do Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório. 

 

 
5. DO RESULTADO 

5.1.     O resultado final dos estudantes selecionados será divulgado em data prevista 

pelo  cronograma do item 6 deste edital e será encaminhado para o e-mail dos 

candidatos(as) inscritos (as) no Edital com identificação do número de matrícula. 

5.2. O resultado divulgado tem caráter definitivo, não cabendo recurso da decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jebgeo@unb.br


 

 
6. DO CRONOGRAMA 

6.1. O presente Edital será regido com base no seguinte cronograma de atividades: 
 

DATA ETAPA HORÁRIO 

15/01/2023 Divulgação do Edital  

15/01/2023 a 31/01/2023 Período de inscrição  

08/02/2023 Seleção dos alunos 08:00 às 17:00 

13/02/2023 Divulgação do resultado final da seleção  

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato através do e-mail 

jebgeo@unb.br 

7.2. Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste Edital. 

 

 

 

Brasília, 09 de janeiro de 2023. 
 

 
 

Prof. Dr. Juscelino Eudâmidas Bezerra 

Coordenador Geral da Pesquisa 

Laboratório GeoRedes 

Líder do Grupo de Pesquisa CNPq GovernAGRO 
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ANEXO I 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO DE ALUNO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA 
 

 
 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: 

RG: CPF: 

Telefones: 

E-mail: 
 

 

VÍNCULO COM A UNB 

( ) GRADUAÇÃO ( ) PÓS-GRADUAÇÃO 

Matrícula: 

Curso: 

Período: 
 

 
 

DOCUMENTOS ENTREGUES 

( ) Ficha de inscrição preenchida 

( ) Currículo Lattes 

( ) Comprovação do IRA (graduação) 

 

 Declaro, sob as formas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são 

verdadeiras e ainda conhecer e estar de acordo com as normas previstas no Edital 

01/2023/ICH/GEA/UnB que regula a seleção de aluno para participação em projeto de 

pesquisa. 

Brasília,       de de 2023 
 

 
 

Assinatura do candidato(a) 
 


