
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PIBIC/CNPq 2017/2018 PARA  A

EMBRAPA MEIO AMBIENTE

A Comissão Interna instituída pelo Chefe Geral da  Embrapa Meio Ambiente, Unidade de 

Pesquisa  da  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária,  situada  no  município  de 

Jaguariúna/SP,  torna  público  o  Edital  que  trata  do  processo  de  seleção  de  bolsistas  para 

preenchimento  de  vagas  concedidas  pelo  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação 

Científica (PIBIC) do CNPq, para alunos de graduação, mediante as condições estabelecidas 

neste Edital.

1. Objetivo

Apresentar os procedimentos de solicitação e seleção de bolsistas PIBIC do CNPq.

2. Detalhamento das condições 

MODALIDADE VALOR DURAÇÃO TEMPO DE DEDICAÇÃO
Bolsa PIBIC – CNPq R$ 400,00 (mensais) 12 (doze) meses 20 (vinte) horas semanais

3. Áreas de atuação

A  disponibilidade  de  vagas  será  vinculada  a  projetos  para  desenvolvimento  das  seguintes 

atividades de pesquisa:

                                 

ECOTOXICOLOGIA:  É objeto de estudo de um dos projetos a descoberta  de novos princípios 
bioativos  de  extratos  de  plantas  e  de  óleos  essenciais  com  ação  fungicida  contra  M.  grisea, 
responsável  pela  queda de produtividade  do trigo.  Outro projeto está  relacionado à  investigação de 
efeitos adversos de nanomateriais como  nanopartículas de metais ou pesticidas veiculados por nanomateriais  
que  veiculam pesticidas.  Em outro  projeto,  utilizando microcrustaceos,  se  fará  um  “Pré-screening”  de 
microrganismos com potencial inseticida para o manejo de moscas das frutas, pelo fato desses organismos-
teste serem artrópodes e  bastante sensíveis aos efeitos de agentes inseticidas. Neste sentido, as atividades do  
bolsista  visam avaliar  a  toxicidade  dos  extratos,  microrganismos  e  nanomateriais,  acima  citados,   para 
organismos não-alvo do compartimento aquático. Isto devido que aplicação dos mesmos pode resultar no 
ingresso nesse compartimento e ocasionar efeitos adversos nos organismos que ai habitam. A obtenção de 
parâmetros toxicológicos expressos em termos de concentração serão de utilidade no estabelecimento de 
níveis de segurança nos compartimentos ambientais.



PROCESSAMENTO DIGITAL DE DADOS: Apoiar na coleta e organização de amostras de solo,
minerais e vegetação no âmbito de sua validação em análises laboratoriais e 
espectrorradiométricas, bem como na elaboração de bibliotecas espectrais. Auxiliar na aplicação de
 metodologias e ferramentas de geoprocessamento para efetuar correções geométricas, 
radiométricas, atmosféricas, entre outras em imagens de satélite. Auxiliar na elaboração de mapas 
temáticos com utilização dos softwares gerenciadores de sistemas de informações geográficas e de 
processamento de imagens. Colaboração na atividade de análise de dados, redação científica e 
publicação/apresentação em eventos científicos. Elaboração de relatórios periódicos sobre as 
atividades do estágio em andamento.

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL: Estudos recentes  têm revelado que microrganismos  do solo 
beneficiam plantas  cultivadas  de  várias  formas,  incluindo  a  melhora  na  nutrição  da  planta  e  a 
supressão de doenças. Porém, a natureza da ação dessas comunidades e os consórcios microbianos 
necessários para beneficiar o hospedeiro são pouco compreendidos. Assim, é importante aumentar a 
compreensão da influência da comunidade microbiana do solo na saúde das plantas de trigo como 
uma possibilidade  de alcançar  uma intensificação sustentável  da produção.  No projeto indicado 
iremos elucidar a importância relativa da planta hospedeira (em materiais ancestrais e modernos de 
trigo) em termos de genótipo e metabólitos exudatos pela raíz, bem como práticas agrícolas, tais 
como  a  rotação  de  cultura  e  fertilização,  na  estruturação  do microbioma  da  rizosfera  de  trigo. 
Vamos  também  identificar  membros  “keystone”  do  microbioma  da  rizosfera  através  de 
experimentos  de  manipulação  do  microbioma  para  avaliar  a  forma  como  a  composição  do 
microbioma influencia o desempenho da planta. Este conhecimento permitirá otimizar a função do 
microbioma para aumentar a produtividade da planta de uma maneira sustentável.

CONTROLE BIOLÓGICO e BIOINFORMÁTICA: As atividades de bioinformática voltadas para 
apoiar a identificação de indicadores e/ou métodos alternativos para o controle de pragas exóticas 
(quarentenárias  e/ou  ex  quarentenárias  de  importância  econômica)  e/ou  pragas  exóticas  não 
regulamentadas  que  venham  a  oferecer  risco  aos  cultivos  nacionais.  Desse  modo,  a  pesquisa 
demanda  prospectar  ações  de  controle  e/ou  de  melhorar  a  eficácia  de  métodos  de  criação 
laboratorial de bioagentes de controle biológico, inclusive na seleção de hospedeiros-plantas que 
ofereçam  maior  disponibilidade  de  hospedeiros-praga  para  as  criações  e/ou  que  subsidiem  a 
definição indicadores mais bem fundamentados para as estratégias de Manejo Integrado de Pragas. 
Assim, as atividades exigem a aptidão para se aprofundar na busca de conhecimentos biológicos, 
numéricos  e  computacionais  sobre  pragas  exóticas  e  seus  potenciais  bioagentes  de  controle, 
integrando esses conhecimentos à avaliação de potenciais mecanismos eficazes de controle. Assim 
sendo, as atividades a serem desenvolvidas requerem aptidão para realização de monitoramentos 
diários de insetos em condição controlada de criação.

ALIMENTOS  SEGUROS:  A  legislação  atual  dos  países  importadores,  sobre  resíduos  de 
agrotóxicos em alimentos, tem provocado devoluções de contêineres de mamões. Por esse motivo, 
existe  uma  demanda  crescente  por  parte  dos  produtores  e  exportadores  por  tecnologias  que 
possibilitem a produção de frutos de qualidade com ausência ou níveis mínimos de resíduos de 



agrotóxicos. Dentre as alternativas, os métodos físicos de controle podem atuar tanto diretamente 
sobre os patógenos, como indiretamente na fisiologia do fruto, podendo aumentar a atividade de 
enzimas relacionadas à resposta de defesa da planta. Nessa pesquisa, os tratamentos físicos testados 
serão a aspersão aquecida com escovação e radiação UV-C em diferentes tempos e dosagens. Após 
a aplicação dos diferentes tratamentos, amostras da casca de frutos de mamão serão coletadas para 
preparo   de  extrato  vegetal  que  serão  utilizadas  na  determinação  de  atividades  das  enzimas 
peroxidase e fenilalanina amônia-liase, relacionadas a resposta de defesa das plantas à infecção de 
fitopatógenos. Assim, com os resultados obtidos será possível verificar se há efeito indireto desses 
tratamentos na redução de perda de frutos em pós-colheita, por indução do aumento da resistência 
dos frutos. 

GASES DE EFEITO ESTUFA: O projeto ABC_Monitor prevê o monitoramento de emissões de 
metano em sistemas de cultivo de arroz irrigado por inundação bem como a parametrização do 
modelo DNDC rice.  Essa mensuração está sendo realizada nos municípios de Pindamonhangaba, 
no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, e de Arari, no estado do Maranhão, para fins de 
comparação de estimativas de emissão de gases.  Paralelamente, está sendo realizada a entrada de 
dados no simulador DNDC (Decomposition-Denitrification), voltado à estimativa de emissão de 
gases de efeito estufa, para fins de validação do modelo às nossas condições climáticas e de solo. 
Uma expressiva quantidade de dados é necessária para alimentar este simulador, e para isso, 
incluindo dados climáticos, de manejo, de solo entre outros parâmetros. Com vistas também à 
melhoria de estimativas estaduais de emissão de metano pelo cultivo de arroz, faz-se necessário 
obter dados mais precisos sobre atividades de manejo da cultura, época de plantio, manejo da água, 
entre outros dados, para os quais não existem informações estatísticas. Deste modo, estarão sendo 
incluídas atividades voltadas a estes levantamentos. 

4. Plano de trabalho

O formulário com a descrição do Plano de Trabalho, específico para as diferentes vagas, será 
preenchido pelo orientador posteriormente.

5. Requisitos e compromissos relativos ao aluno/bolsista

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação em instituição de ensino superior;

b) Demonstrar bom desempenho acadêmico; 

c) Cumprir integralmente as atividades previstas no plano de trabalho aprovado e vinculado ao 

projeto de pesquisa; 

d) Não ter vínculo empregatício de qualquer natureza, nem receber qualquer outra bolsa para 

desenvolvimento de pesquisa; 

e) Ter disponibilidade das horas semanais para execução do trabalho conforme indicado na 

vaga pleiteada;



f) Apresentar os resultados alcançados no desenvolvimento do plano de trabalho através de 

Relatório Técnico semestral.

g) Escrever um resumo expandido e elaborar um pôster, em conjunto com o orientador, sobre 

os resultados alcançados durante o estágio e apresentar no Congresso de Iniciação Científica 

que se realiza no final do estágio, conforme requisito do CNPq.

h) Participar, juntamente com o orientador, do Congresso de Iniciação Científica.  

6. Requisitos e compromissos relativos ao pesquisador/orientador 

a) Assumir compromisso formal com as atividades do bolsista, envolvendo: 

•  A  orientação  do  bolsista  nas  diversas  fases  do  trabalho  de  pesquisa,  incluindo 

elaboração de relatórios técnico-científicos e de outros meios para divulgação dos resultados; 

• A permissão e o estabelecimento de condições adequadas de acesso às instalações 

laboratoriais ou outras imprescindíveis para realização do Plano de Trabalho do bolsista; 

b) Estabelecer um plano de trabalho para o bolsista, vinculado a um projeto de pesquisa que 

assegure os recursos necessários para a sua execução; 

c) Incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e 

seminários, em cujos resultados houve a participação efetiva do bolsista; 

d)  Solicitar  ao  SGP e  à  Comissão  Interna  PIBIC o  cancelamento  da  bolsa  do  aluno  que 

descumprir o plano de trabalho ou estabelecer vínculo empregatício durante a vigência da bolsa 

concedida;

e) Escrever, junto com o bolsista PIBIC, um resumo expandido e um pôster para apresentar no 

Congresso de Iniciação Científica a ser realizado no final do estágio;

f) Participar, juntamente com o bolsista PIBIC, do Congresso de Iniciação Científica;

g) Informar, imediatamente, ao SGP e à Comissão Interna PIBIC sobre qualquer alteração na 

relação e compromissos do bolsista com o desenvolvimento das atividades de seu plano de 

trabalho. 

7. Inscrição

Os candidatos ao estágio devem se inscrever no período de 14/06/2017 a 27/06/2017 enviando 

a Ficha Cadastral preenchida -ANEXO III - através do e-mail: cnpma.pibic@embrapa.br 



8. Avaliação e julgamento dos candidatos 

 A  avaliação  e  a  classificação  dos  candidatos  ficarão  sob  a  responsabilidade  dos 

pesquisadores/orientadores e serão feitas através do desempenho escolar e entrevista individual.

9. Cronograma  

14/06/2017 a 

27/06/2017

28/06/2017 a 

04/07/2017

05/07/2017 a 

12/07/2017

14/07/2017

Inscrições abertas Avaliação das 
inscrições e resposta 

aos candidatos

Entrevista dos 
candidatos com o 

pesquisador/orientador

Divulgação do resultado 
e encaminhamento da 

documentação ao 
candidato 

11. Documentos necessários

Por  ocasião  da  entrevista,  o  candidato  deverá  apresentar  o  comprovante  de  matrícula  e  as 

cópias do CPF e do RG. 

12. Resultado final

O  resultado  das  avaliações,  fornecido  pelos  pesquisadores/orientadores  após  o  processo 

seletivo, será divulgado aos contemplados até o final do mês de julho.


