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Chamada para Projeto desenvolvido pelo Laboratório Interdisciplinar MARéSS - Mapeamento 
em Ambientes, Resistência, Sociedade e Solidariedade - Instituto de Oceanografia (IO) / 

Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC) 
 

Projeto de Extensão: 
Plano de Manejo dos bagres marinhos G. barbus e G. planifrons no estuário da Lagoa 

dos Patos (RS): Componente de automonitoramento da descarga do pescado 
 

As instituições acima descritas divulgam a quem interessar possa, que está aberto o presente 
edital que tem por objetivo a seleção de três (03) bolsistas iniciação científica para participação 
no projeto “Plano de Manejo dos bagres marinhos G. barbus e G. planifrons no estuário da 
Lagoa dos Patos (RS): Componente de automonitoramento da descarga do pescado”. 

 

OBJETIVO DO PROJETO:  

Implantar o plano de manejo dos bagres marinhos G. barbus e G. planifrons no estuário da 
Lagoa dos Patos com ênfase no automonitoramento da descarga de pescado. 

 

VALOR DA BOLSA: R$ 400,00 

TEMPO DE DURAÇÃO: 12 meses, prorrogável por igual período 

CARGA HORÁRIA: 12 horas semanais 

NÚMERO DE VAGAS: 3 (três) vagas 

 

PERFIL: AUTOMONITORAMENTO DA PESCA ARTESANAL 
i) Graduando nos cursos de Gestão Ambiental, Gestão de Cooperativas, Agroecologia ou 

Educação do Campo; 
ii) Conhecimento e habilidades para lidar com sistemas de informática (Pacote Office); 
iii) Facilidade de trabalho em equipe e de comunicação; 
iv) Residente em São Lourenço do Sul/RS;  
v) Não ser bolsista de agência de fomento, fundações ou empresas, nacionais ou 

internacionais de caráter público ou privado, conforme Deliberação 025 da FAURG. 
vi) Disponibilidade para viagens; 
vii) Disponibilidade de horário compatível ao projeto. 
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ATIVIDADES DO BOLSISTA: 

1. Participar das atividades de planejamento do projeto; 
2. Participar das oficinas de trabalho do projeto; 
3. Realizar revisão bibliográfica dos temas pertinentes ao projeto, conforme orientação; 
4. Tabular os resultados no banco de dados do projeto; 
5. Participar das reuniões e atividades de formação junto nas comunidades de pesca 

artesanal do estuário da Lagoa dos Patos; 
6. Auxiliar no preenchimento e participar da coleta das fichas de automonitoramento do 

pescado, e outras atividades em campo como: entrevistas, registros fotográficos, etc.  
7. Participar da produção de material gráfico como cartilhas, folders, etc; 
8. Elaborar relatórios das atividades referentes ao projeto; 
9. Participar das reuniões do Fórum da Lagoa dos Patos; 

10. Participar de eventos científicos para divulgação do projeto, o que envolve a elaboração 
de resumos e de artigos.  

 
ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
1º REALIZAR INSCRIÇÃO: Manifestar interesse pelo e-mail: nucleomaress@gmail.com, 
incluindo no mesmo o currículo vitae, o histórico da graduação e o coeficiente de 
rendimento. No campo assunto escrever: “interesse para seleção de Iniciação Científica – 
Projeto Bagres” 
 
2º PERÍODO: 04 a 13 de março de 2020.  
 
3º ANÁLISE DO CURRÍCULO: Após o encerramento das inscrições será procedida análise do 
currículo de cada candidato(a). Serão avaliadas as experiências pretéritas, atividades 
acadêmicas relacionadas ao perfil acima descrito. Os(as) candidatos(as) pré-selecionados(as) 
nesta etapa, que é eliminatória, serão convocados(as) para participar de entrevista a ser 
realizada no Prédio 3 da FURG (Av. Marechal Floriano Peixoto, 1290). 
 
4º ENTREVISTA: com professores(as) integrantes do projeto, conforme cronograma a ser 
divulgado. 

 Os(as) candidatos(as) selecionados(as) para entrevista serão avisados(as) previamente 
sobre o horário e a sala pelo e-mail informado na inscrição; 

 Data de realização das entrevistas: dia 17 de março de 2020;  

 Na entrevista será verificada se a experiência apresentada no currículo é condizente 
com as demandas do projeto e a afinidade com a temática; 

 A convocação para as entrevistas será fixada no mural do prédio 1 e 3 do Campus de 
São Lourenço do Sul. 

 
5º RESULTADO: O resultado de cada uma das etapas será divulgado ao final do processo no 
sítio eletrônico da Universidade Federal do Rio Grande e nos murais dos Prédios 1 e 3 do 
Campus de São Lourenço do Sul. 
 
INFORMAÇÕES: pelo e-mail nucleomaress@gmail.com 

mailto:nucleomaress@gmail.com
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RESUMO DO PROJETO: 
O presente projeto destina-se a implementar o automonitoramento da descarga de pescado 
nos municípios de Rio Grande, São José do Norte, Pelotas e São Lourenço do Sul como pilar 
central ao manejo dos bagres marinhos no estuário da Lagoa dos Patos. Para tal, articulará o 
automonitoramento a uma proposta de controle amostral, cujo intuito é auditar os dados. 
Também integra o projeto, a constituição de um Grupo de Trabalho junto ao Fórum da Lagoa 
dos Patos com vistas a subsidiar a implementação e criar os mecanismos necessários a 
adesão a proposta. 
 


