
 

Edital 

Inscrições para os Grupos de Iniciação Científica 2021 -1 

 

O Pró-Reitor de Pesquisa da Escola Engenharia - EMGE, no uso de suas atribuições, informa à 
Comunidade Acadêmica que estão abertas as inscrições para os Grupos de Iniciação Científica da 
EMGE para 2021 - 1.  

 

FINALIDADE 

Os grupos de Iniciação Científica têm como finalidade geral contribuir para a geração do 
conhecimento através de projetos de pesquisa alinhados com o Eixo Direcionador da EMGE 

 

ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE PESQUISA 

a) Colaborar para a efetivação de metodologias e práticas do ensino personalizado, em 
conformidade com a Pedagogia Inaciana desenvolvida pela Instituição; 

 

OBRIGAÇÕES DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE PESQUISA 

a) Apresentar, mensalmente, relatório de atividades do Grupo de Iniciação Científica à Pró-
reitoria de Pesquisa. 

b) Participar de Congressos (com submissão de trabalhos) e publicar artigos relacionados ao 
tema proposto. 

 

DO PROCESSO SELETIVO 

Os alunos do curso de Engenharia Civil e Ciência da Computação da EMGE que tiverem 
interesse em participar de Iniciação Científica em 2021 - 1, devem se inscrever conforme 
orientação descrita no Calendário abaixo. 

São pré-requisitos para a inscrição: 

1) Estar regularmente matriculado a partir do segundo período; 

2) Apresentar bom desempenho acadêmico; 

Cada aluno poderá se inscrever em até 2 (dois) grupos de Iniciação Científica, mas poderá ser 
selecionado somente para um grupo. 

O processo seletivo será realizado pelo Professor Orientador, juntamente com a Pró-reitoria 
de Pesquisa, e divulgado via e-mail e no Portal do Aluno.  

 

DURAÇÃO DO PROGRAMA 

Este programa de Iniciação Científica terá duração prevista de 23 de março a 30 de junho de 
2021. Neste período, é imprescindível que o Grupo de Iniciação Científica produza artigos ou 
relatórios técnicos ou artefatos relacionados ao tema de Pesquisa. 

 



DISPONIBILIDADE 

Os grupos de Iniciação Científica realizarão encontros de 1h semanal, em horário entre 16 e 
18h. Portanto, é condição indispensável que o candidato tenha disponibilidade nesses horários 
durante a vigência do contrato.  

 

BENEFÍCIOS 

A participação em Grupo de Iniciação Científica, objeto deste edital, é de caráter voluntário e 
confere 20 horas de atividades complementares na área da pesquisa, no semestre em que a 
pesquisa for realizada.  

 

DOS GRUPOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Para o ano de 2021 serão ofertados os seguintes Grupos de Iniciação Científica: 

 

1) Tema central: IA, Data Science e sustentabilidade 

Objetivo geral: Mapear as oportunidades de inovação na área de engenharia civil e ciência da 
computação alinhadas com os princípios de sustentabilidade 

Professores Orientadores: Prof. Dr. Jose Antônio de Sousa Neto, Prof. Dr. Fischer Stefan 
Meira, Prof Ricardo Freitas, Prof Cristiano Lacerda e Prof Gilmar Rosa (além de convidados 
externos) 

Reuniões semanais (1h): Dia a ser definido entre orientadores e alunos 

Conhecimento de inglês é importante 

Observação: Como este grupo é transdisciplinar poderá acomodar até 5 alunos por professor 
participante da EMGE  

 

2) Tema central: Gestão e segurança da informação 

Objetivo geral: Analisar e desenvolver modelos, métodos e ferramentas de gestão e segurança 
da informação aplicados em problemas modernos 

Professor Orientador: Prof. Dr. Claudio Roberto Magalhães Pessoa 

Reuniões semanais (1): Dia a ser definido entre orientador e alunos 

 

3) Tema central: Laboratório de computação e métodos quantitativos 

Objetivo geral:  Aplicação e desenvolvimento de métodos de otimização e computação 
matemática para modelagem e resolução de problemas complexos., focando os seguintes 
tópicos: ciência de dados, Inteligência Artificial, análise de dados experimentais, 
Processamento digital de imagens, geoprocessamento e geoestatística 

Professor Orientador: Prof. Dr. Gilmar Rosa 

Reuniões semanais (1h): Dia a ser definido entre orientador e alunos 

 

4) Tema central: Avaliação dos parâmetros de condutividade hidráulica em barragem de 
terra construída com solo estabilizado quimicamente com cal 



 

Professor Orientador: Prof. Profa. Gissele Souza Rocha 

Reuniões semanais (1h): Dia a ser definido entre orientador e alunos 

 

5) Tema central: Sustentabilidade na construção civil – materiais e processos construtivos 

Objetivo geral:  Avaliação de novos materiais e processos construtivos 

Professor Orientador: Profa. Luciana Nunes de Magalhaes 

Reuniões semanais (1h): Dia a ser definido entre orientador e alunos 

 

 

CALENDÁRIO 

1º) Publicação e Divulgação do Processo Seletivo: 11/03/2021 a 18/03/2021; 

2º) Inscrições dos Candidatos:15/03/2021 a 20/03/2021; 

Interessados devem se inscrever enviando o formulário abaixo preenchido para o e-mail da 
Pró-Reitoria de Pesquisa: (pesquisa@emge.edu.br) 

Eu, ________________________ (nome completo), estudante do _____ período, 
(turma)__________ , inscrevo-me para concorrer a uma vaga no Grupo de Iniciação Científica 
______________________________________________________________ sob orientação do 
Prof. _______________________________________ do Curso de Graduação em Engenharia 
Civil da EMGE - Escola de Engenharia. 

3º) Análise dos Currículos Acadêmicos dos Candidatos: 22/03/2021; 

4º) Publicação dos nomes dos Candidatos Aprovados: 23/03/2021; 

8º) Início das atividades: 19/03/2021. 

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e pela 
Coordenação do Curso de Engenharia Civil. 

 

Belo Horizonte, 09 de março de 2021. 

Prof. Dr. José Antônio de Sousa Neto 

Pró-Reitor de Pesquisa - EMGE 
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