
Campus de Sobral 
Curso de Música – Licenciatura

   EDITAL SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS
Iniciação Científica e Tecnológica - FUNCAP

Estão abertas, até a próxima quarta feira (8 de agosto) às 22 horas, as inscrições para bolsistas de
Iniciação  Científica  e  Tecnológica  para  os  projetos  de  Pesquisa  Internacionais  do  Grupo  de
Pesquisa em Educação Musical e Artes PesquisaMus1.

Os estudantes selecionados deverão fazer parte da equipe brasileira de um dos projetos de pesquisa
do grupo de pesquisa. As bolsas serão de R$400,00 no período de 24 meses ininterruptos.
Um dos bolsistas realizará estágio de pesquisa nas Cidades de Montreal e Québec no Canadá com
despesas de passagem e estadia custeadas pela FUNCAP*.

Requisitos para a candidatura:
- Rendimento acadêmico igual ou superior a 7 (sete);
- Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa;
- Estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta com bolsas

de outros programas;
- Não ter vínculo empregatício ou exercer qualquer atividade profissional;
- Estar disposto a realizar viagens para participar de eventos científicos e pesquisas de campo,

inclusive em nível internacional;
- Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua indicação, e
- Não concluir o curso de graduação antes de agosto de 2020.

Documentos para a Inscrição:

- Histórico Escolar de Graduação;
- Currículo Lattes CNPq;
- Comprovante de Matrícula do semestre 2018.1; e;
- Uma  carta  de  uma  página  do  estudante  direcionada  ao  coordenador  do  PesquisaMus

demonstrando como o projeto de pesquisa escolhido se insere em seu percurso acadêmico e
profissional.

Os documentos para a inscrição deverão ser entregues em um envelope lacrado na secretaria do
Curso de Música – Licenciatura em Sobral,  Campus Mucambinho até às 22 horas do dia 08 de
agosto de 2018. A seleção dos candidatos inscritos, bem como as entrevistas ocorrerão no dia 09 de
agosto de 2018 às 14 horas e trinta  minutos  na sala  do  PesquisaMus,  localizado no Centro de
Educação à Distância do Estado do Ceará (CED), Rua Dona Iolanda P. C. Barreto – Derby Clube,
Sobral – Ceará. 

Prof. Dr. Marco Antonio Toledo Nascimento
Responsáável Cientíáfico - PesquisaMus 

1 Detalhes sobre os projetos em andamento consultar www.pesquisamus.ufc.br

** As despesas inerentes ao passaporte e ao visto serão custeadas pelo estudante.

Serão aceitas candidaturas de estudantes oriundos de quaisquer cursos de graduação da
UFC no Campus de Sobral.

Em caso de reprovação em disciplina durante a vigência da bolsa, ocorrerá cancelamento da
mesma.
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