
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Departamento de Turismo 
 

 
 

SELEÇÃO: INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 
PROJETO 1: Marketing turístico em contextos adversos: o município de Ouro Preto (MG), rompimento 
de barragens e enfrentamento ao novo coronavírus (EDITAL 03/2020 – PROGRAMA PIBIC-Af/CNPq) – 
VAGA PARA COTISTA 
 
PROJETO 2: O impacto da pandemia do novo coronavírus no setor de eventos: novas estratégias de 
planejamento e organização de eventos (EDITAL 03/2020 - PIBIC/CNPq-2020-2021 - migração 
PIP/UFOP) 
 
Orientadores: Prof. Dr. Marcos Knupp; Profa. Dra. Carolina Lescura 

Número de Vagas: 02 vagas (1 para cada projeto) 

Carga Horária: 20h semanais 

Período: agosto de 2020 a julho de 2021 
 

 
Pré-requisitos: 

 Ser aluno de graduação a partir do segundo período, regularmente matriculado e com 
coeficiente de rendimento global ou semestral no mínimo igual a seis (6,0). 

 Possuir currículo Lattes cadastrado, atualizado e publicado na base do CNPq (Plataforma 
Lattes); 

 Línguas: Inglês e espanhol básico 

 Para o edital 03/2020 – PROGRAMA PIBIC-Af/CNPq - ter ingressado na UFOP por meio do 

Programa de Ações Afirmativas (Programa de Cotas). 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

 Revisão Bibliográfica; 

 Construção de ferramentas metodológicas, realização de pesquisa de campo e coleta de 

dados; 

 Sistematização de dados e produção de relatórios; 

 Participação em eventos científicos e publicação de artigos. 
 
 
 
 
 
 



Inscrições: 

 Período de inscrição: 06 a 09 de agosto de 2020; 

 Inscrições: carolina.volta@ufop.edu.br 

 O candidato deve manisfestar por e-mail para qual projeto pretende se candidatar (Projeto 1; 

Projeto 2; Projeto 1 e 2) e deve anexar seu histórico escolar e  currículo lattes atualizado. 

 
 
Critérios de análise do processo seletivo: 

1. Análise do lattes; 

2. Ter cursado disciplinas relacionadas com o projeto; 

3. Coeficiente de rendimento; 

4. A vaga será preenchida preferencialmente por alunos que ainda não tenham participado de 

projetos de iniciação científica e/ou extensão; 

Seleção:  
  

 Entrevista: Dia 10 de agosto (segunda-feira) a partir de 9h. 
 
*A ordem das entrevistas e o link do aplicativo google meet para sua realização serão 
disponibilizados no e-mail do candidato antes da seleção. 
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