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SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO DE EXTENSÃO “Formação Continuada de 
Gestores Ambientais no contexto do Licenciamento Ambiental Municipal”  

 
O presente edital tem por objetivo a seleção de um (1) bolsista de graduação do Curso de 
Tecnologia em Gestão Ambiental ou Geografia ou História ou Biologia ou Pedagogia ou 
Oceanologia do Campus Carreiros para participação no projeto de Extensão “Formação 
Continuada de Gestores Ambientais no contexto do Licenciamento Ambiental Municipal”, que 
ficará sob orientação do prof. Caio Floriano dos Santos. 

 
OBJETIVO DO PROJETO:  
 
Desenvolver um processo de formação continuada para servidores da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SMMA, outros gestores públicos e consultores privados, egressos das áreas 
das ciências ambientais, bem como, discentes de graduação e pós-graduação com possuam 
relação com a gestão ambiental pública. 
 
METAS 
I – Promover a formação continuada dos servidores municipais que atuam nas atividades de 
fiscalização e licenciamento ambiental; 
II – Melhorar a qualidade de gestão dos processos de licenciamento ambiental municipal, por 
meio do auxílio técnico da FURG;  
III – Capacitar de servidores públicos, gestores e consultores privados responsáveis pela 
elaboração e apresentação de projetos para licenciamento junto ao Município; 
IV – Promover a capacitação de gestores, conselheiros e representantes da sociedade civil 
para implementação da política ambiental. 
 
ATIVIDADES DO BOLSISTA: 
 

1. Participar das atividades de planejamento do projeto; 
2. Elaborar material didático para apoio pedagógico nos processos formativos; 
3. Participar das Reuniões do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Rio Grande; 
4. Auxiliar na mobilização comunitária junto a associações organizadas, coletivos, grupos e 

movimentos sociais; 
5. Auxiliar na elaboração de estratégias para a ampliação da participação social no 

processo de controle social da Política Municipal de Meio Ambiente; 
6. Auxiliar na organização do armazenamento e busca de textos e materiais gráficos 

utilizados na divulgação de projetos e como material didático nos cursos oferecidos; 
7. Participar de eventos e oficinas propostos pelos docentes vinculados aos projetos; 
8. Participar da Implementação dos Cursos de Formação Continuada; 
9. Participar da elaboração de relatórios e demais produtos do projeto; 
10. Elaborar relatório no contexto do projeto. 

 
 
REQUISITO PARA CONCORRER A BOLSA:  
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i) Estar regularmente matriculado em um dos cursos listados anteriormente do Campus 
Carreiros da FURG. 

ii) Não ser bolsista de agência de fomento, fundações ou empresas, nacionais ou 
internacionais de caráter público ou privado, conforme Deliberação 025 da FAURG. 

iii) Atuar no Campus Carreiros e, eventualmente, participar das atividades da equipe no 
Campus de São Lourenço do Sul; 

iv) Estar comprometido às atividades do projeto, incluindo a realização de relatório no 
contexto do projeto; 

v) Ter afinidade com a temática sobre participação social no licenciamento e impactos 
sociais. 
 

CARGA HORÁRIA DA BOLSA: 12h 
TURNOS DE ATUAÇÃO: a combinar 
VALOR DA BOLSA: R$ 500,00 
TEMPO DE DURAÇÃO: 12 MESES. 
 

ETAPAS DO PROCESSO DE INCRIÇÃO 
 

 
1º REALIZAR INSCRIÇÃO: Manifestar interesse pelo e-mail: santoscaiof@gmail.com e 
caiosantos@furg.br incluindo no mesmo o currículo vitae e histórico escolar. No campo assunto 
escrever: “interesse para seleção de bolsa de IC – Projeto Licenciamento” 
 
2º PERÍODO: De 05 de junho até 16 de junho de 2018. 
 
3º ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR E DO CURRÍCULO: Após inscrições por email será 
procedida análise do histórico escolar e do currículo de cada candidato. Serão avaliadas as 
experiências pretéritas, disciplinas cursadas e desempenho escolar que versem com a temática 
do projeto. Os candidatos pré-selecionados nesta etapa, que é eliminatória, serão convocados 
para participar de uma entrevista. 
 
4º ENTREVISTA: Com professores integrantes do projeto, conforme cronograma a ser 
divulgado.  

 Os alunos selecionados para entrevista serão avisados previamente pelo e-mail 
informado na inscrição, sobre o dia e o horário; 

 Data de realização: a definir 
Na entrevista será verificada se a experiência apresentada no currículo é condizente com as 
demandas do projeto e a afinidade com a temática. 
 
4º RESULTADO: O resultado de cada uma das etapas será divulgado no sítio eletrônico da 
Universidade Federal do Rio Grande.  
 
MELHORES INFORMAÇÕES: pelo email: santoscaiof@gmail.com ou caiosantos@furg.br 
 
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: Currículo Vitae e Histórico Escolar da Graduação 
atualizados a serem enviados por e-mail. 
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RESUMO DO PROJETO:  
 

Este projeto visa o desenvolvimento de um processo de formação continuada voltado aos 

técnicos que interagem no processo de licenciamento ambiental conduzidos pela Secretaria de 

Município de Meio Ambiente. Tais técnicos se constituem em grupos a saber: (1) Técnicos 

responsáveis pela avaliação de impacto ambiental e condução dos processos de 

licenciamentos e fiscalização do cumprimento das condicionantes; (2) Técnicos, funcionários 

públicos municipais, que são responsáveis pela elaboração dos estudos ambientais 

necessários ao processo de licenciamento ambiental das diversas atividades poluidoras 

desenvolvidas pelo poder público municipal; (3) Técnicos das empresas de consultoria 

responsáveis pelos estudos ambientais necessários a avaliação de impacto para licenciamento 

de atividades poluidoras com impacto local e (4) Docentes e Discentes de graduação e pós 

graduação da FURG. 

Os técnicos da FURG e da SMMA, por meio de um processo de avaliação e análise de 

processos de licenciamentos e de visitas técnicas aos empreendimentos, objetos desses 

processos, desenvolverão metodologias e técnicas de avaliação de impacto ambiental, bem 

como termos de referências e formulários específicos para orientar os estudos ambientais 

necessários a melhoria e padronização da avaliação de impacto ambiental. Os resultados 

desse processo subsidiarão o processo formativo a ser desenvolvido para os grupos 2 e 3, que 

consistirá em cursos de extensão perfazendo um total de 160 horas e ainda um conjunto de 

seminários e encontros abertos à comunidade em geral.  


