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Quinta-feira, 26 de agosto de 2022. 

 

Seleção de discente do curso de Engenharia de Transportes para participar de um                         

Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica da UFG - PIBIC - 2022/2023 

  

Edital PRPI - nº 01/2022 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO À PESQUISA                        

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 

Estão abertas as candidaturas de discentes matriculados no curso de graduação em 

Engenharia de Transportes da UFG - Universidade Federal de Goiás - para concorrer à 

participação no seguinte Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica (IC) da UFG - PIBIC 

- 2022/2023, na área de Operação de Sistemas de Transportes de Cargas: 

 

PI05996-2022 - “AVALIAÇÃO DO USO DO TRANSPORTE ATIVO NA 

ÚLTIMA MILHA DO TRANSPORTE URBANO DE CARGA” 

 

Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica da UFG - PIBIC- 2022/2023, com Plano de 

Trabalho “recomendado” e homologado no Edital PRPI - nº 01/2022 - PROGRAMA DE 

INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO:  

 

Edital PRPI - nº 01/2022 - de 23/02/2022: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Edital_PRPI_01_2022_-

_PIP_Planos_de_trabalho_Retificado1.docx.pdf   

Homologação de Inscrições - Resultado Final - em 06/06/2022: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Resultado_Final_da_Homologa%C3%A7%

C3%A3o_de_Planos_de_Trabalho_-_Edital_PRPI_01-2022.pdf  

 

Quantidade de vagas: 01 vaga para discente matriculado no curso                                

de Engenharia de Transportes (UFG). 
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Edital PRPI nº 02/2022 - BOLSAS DE INICIAÇÃO À PESQUISA - de 05/07/2022: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Edital_PRPI_2022_-

_PIP_%28Bolsas%29_Retificado.pdf  

No dia 24/08/2022, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG divulgou a 

retificação do Edital PRPI Nº 02/2022, suspendendo o cronograma (vide figura 1). As 

datas de publicação do resultado final da distribuição das cotas de bolsas e da 

indicação de bolsistas dependem da publicação do resultado final dos editais CNPq - 

Chamada CNPq Nº 21/2022 (PIBIC), Chamada CNPq N° 33/2022 (PIBITI), Chamada 

CNPq N° 34/2022 (PIBIC-Af) e Chamada CNPq N° 35/2022 (PIBIC-EM). 

 

Figura 1 - Retificação do Edital PRPI Nº 02/2022 em 24/08/2022, suspendendo o 

cronograma. 

 

CONCLUSÃO:  

Em função do atraso na divulgação do resultado final da distribuição das cotas de 

bolsas e a retificação do Edital PRPI Nº 02/2022 em 24/08/2022, ainda não houve a 

definição se este Projeto de IC da UFG - PIBIC - 2022/2023 será implantado na 

modalidade “VOLUNTÁRIO - sem financiamento/bolsa”, ou na modalidade com 

“BOLSA” para o(a) discente.  

Porém, independente do resultado final da distribuição das cotas de bolsas, este 

Projeto de IC está programado para ser implantado de toda forma. 
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Período de vigência deste Projeto de IC (01 ano):  01/09/2022 a 31/08/2023. 

 

Coordenador do Projeto de IC: Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade.                                 

Vice Coordenadora do Projeto de IC: Profª. Drª. Cintia Isabel de Campos. 

 

Para maiores esclarecimentos sobre o Projeto de IC, favor entrar em contato com a 

Coordenação do Projeto, pelos e-mails: carlos.sanches@ufg.br e cintiacampos@ufg.br. 

 

Benefícios na candidatura do(a)s discentes: 

 IC é o programa que desenvolve pesquisa acadêmica com discentes de graduação 

nas universidades brasileiras, em qualquer área do conhecimento.  

 O(A) discente, com a orientação de um professor-pesquisador experiente ligado à 

instituição (UFG), terá a oportunidade de participar de trabalhos de pesquisa 

interagindo com o mundo científico. 

 Pesquisas indicam que discentes que participam de IC tem 2,2 vezes mais chances 

de cursar e concluir um mestrado e 1,5 vezes de concluir um doutorado do que 

aqueles que não tiveram essa experiência; 

 É na IC que o(a) discente começa a delinear seu perfil profissional, aproxima-se da 

sua área de interesse para atuação e faz seus primeiros contatos para carreira 

acadêmica. 

 Ao concluir o Projeto de IC, o(a) discente tem a opção de continuar estudando e 

adquirindo ainda mais conhecimento acerca do tema concluído na IC, para quem 

sabe, poder utilizá-lo também como tema de TCC - Trabalho de Conclusão do 

Curso, a fim de aprofundar e aprimorar ainda mais os conhecimentos do tema que 

foi desenvolvido na IC. 

 Além da realização de pesquisa ainda na graduação, que enriquece mais a 

experiência e o conhecimento do(a) discente, ele(a) tem ainda a possibilidade de 

publicar artigo(s) científico(s) em congressos nacionais e em capítulos de livros, 

que pontua muito positivamente na sua formação, no seu Currículo Lattes, e no 

seu desenvolvimento profissional. 

 As horas dedicadas ao Projeto de IC também poderão contar como tempo de 

estágio obrigatório curricular para o(a) discente, exigido no curso de Engenharia 

de Transportes. 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 
 

 

mailto:carlos.sanches@ufg.br
mailto:cintiacampos@ufg.br


4 
 

Podem se candidatar o(a)s discentes: 

• Que apresentam perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades 

previstas no projeto de pesquisa; 

• Que se comprometem a desenvolver as atividades do plano de trabalho proposto, 

em regime dedicação de 20 (vinte) horas semanais, sob a orientação do pesquisador-

orientador. 

• Caso o Projeto de IC seja implantado na modalidade “BOLSA” para o discente, existe 

a restrição de participação no Projeto de IC caso o(a) discente esteja atualmente com 

algum tipo de vínculo empregatício (emprego formal, estágio não obrigatório ou 

estágio obrigatório). Além disso, nessa modalidade o(a) discente deverá estar 

desprovido de vínculo com bolsas de outros programas institucionais ou de quaisquer 

agências nacionais, estrangeiras ou internacionais de fomento ao ensino e à pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e inovação ou congêneres; 

• Caso o Projeto de IC seja implantado na modalidade “VOLUNTÁRIO - sem 

financiamento/bolsa”, podem se candidatar o(a)s discentes que, por ventura, estejam 

trabalhando: em empresas (CLT), em estágio não obrigatório, ou em estágio 

obrigatório. Na modalidade “VOLUNTÁRIO - sem financiamento/bolsa” não há 

restrição de participação no Projeto de IC caso o(a) discente esteja no momento com 

algum vínculo empregatício (emprego formal, estágio não obrigatório ou estágio 

obrigatório). 

 

Pré-requisitos para a candidatura do(a)s discentes [ pré-requisitos desejáveis, porém 

não obrigatórios e/ou restritivos para as candidaturas do(a)s discentes ]: 

 É desejável que o(a) discente esteja atualmente matriculado entre o 5º e o 8º 

período do curso de Engenharia de Transportes, e que sua previsão de formatura seja 

para, no mínimo, ao final do 1º semestre letivo de 2023 (em agosto de 2023). 

 É desejável que o(a) discente tenha cursado as disciplinas obrigatórias: 

Metodologia Científica Tecnológica (1º período) e Transporte Não-Motorizado (3º 

período). 

 É desejável que o(a) discente realize a sua matrícula na disciplina “Tópicos 

Especiais 3 - Operação Metroferroviária” a ser ofertada no 2º semestre letivo de 2022, 

facilitando desta forma a comunicação e as interações entre o(a) discente selecionado 

para participar do Projeto de IC e o Coordenador do Projeto de IC, Prof. Dr. Carlos 

Eduardo Sanches de Andrade, que irá ministrar esta disciplina no 2º sem letivo 2022. 
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 Caso o(a) discente tenha interesse em aproveitamento das horas como estágio 

obrigatório, é necessário que, ao final do 1º semestre letivo de 2022, o(a) discente já 

tenha concluído, no mínimo, 2.112 horas entre disciplinas de núcleo entre disciplinas 

de núcleo comum (NC) e núcleo específico (NE). Desta forma, o(a) discente estará apto 

a se matricular na disciplina “Estágio Obrigatório” a ser ofertada no 2º semestre letivo 

de 2022, sendo possível utilizar a carga horária de participação do(a) discente no 

Projeto de IC para aproveitamento do estágio obrigatório curricular do(a) discente. 

 

Como o(a)s discentes devem solicitar a candidatura: 

•        No caso de haver o interesse do(a) discente em participar do Projeto de IC 

somente na modalidade com “BOLSA” para o(a) discente  - o assunto do e-mail deve 

ser: Interesse somente na modalidade com “BOLSA” para o(a) discente - Projeto de IC: 

“Última Milha no Transporte Urbano de Carga”. 

•        No caso de haver o interesse do(a) discente em participar do Projeto de IC 

somente na modalidade “VOLUNTÁRIO - sem financiamento/bolsa”  - o assunto do e-

mail deve ser: Interesse somente na modalidade “VOLUNTÁRIO - sem 

financiamento/bolsa” - Projeto de IC: “Última Milha no Transporte Urbano de Carga”. 

•        No caso de haver o interesse do(a) discente em participar do Projeto de IC 

independente da modalidade implantada (com “BOLSA” para o(a) discente, ou como 

“VOLUNTÁRIO - sem financiamento/bolsa”)  - o assunto do e-mail deve ser: Interesse 

independente da modalidade implantada - Projeto de IC: “Última Milha no Transporte 

Urbano de Carga”. 

•        Para se candidatar o(a) discente deve enviar e-mail para a Coordenação do 

Projeto de IC: carlos.sanches@ufg.br e cintiacampos@ufg.br, anexando o link do 

currículo lattes (preferencialmente) ou um arquivo pdf. do seu curriculum vitae, uma 

cópia do histórico escolar atualizado, e uma carta de intensão (relatando o motivo do 

interesse em participar do Projeto de IC). 

 

Período para solicitação da candidatura:  

•        De 26/08/2022 a 02/09/2022. 
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Critérios para seleção da candidatura:  

•       A seleção do(a) discente será realizada por meio da análise do currículo, do 

histórico escolar, do Coeficiente de Rendimento (CR), e da entrevista com o 

pesquisador-orientador e/ou com os demais pesquisadores envolvidos no Projeto. 

 

Os discentes pré-selecionados serão convocados para uma entrevista virtual que 

ocorrerá nos dias 03/09/2022 (sábado) e 05/09/2022 (2ª feira).  

 

O resultado final será divulgado por e-mail aos candidatos inscritos no dia 

05/09/2022, 2ª feira, a partir das 19hs. 

 

Solicito aos discentes interessados em participar deste Projeto de IC que realizem a 

leitura prévia do Edital PRPI - nº 01/2022 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO À PESQUISA                        

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO. 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Edital_PRPI_01_2022_-

_PIP_Planos_de_trabalho_Retificado1.docx.pdf   

 

Leitura em especial dos itens “5. DO DISCENTE” e “6. DOS DEVERES DO DISCENTE” do 

Edital PRPI - nº 01/2022, que lista todos os deveres do(a)s discentes participantes do 

Programa de IC da UFG - PIBIC.  
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Resultados esperados após a conclusão do Projeto de IC:  

•       Participação no Seminário anual de Iniciação à Pesquisa da UFG do ano de 2023       

( 20º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão - Conpeex 2023 ), a fim de apresentar 

os resultados do seu Relatório Final de IC. O objetivo deste Seminário é fazer a 

divulgação e avaliação dos resultados dos Planos de Trabalho vinculados à Iniciação 

Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Goiás, desenvolvidos no último 

ano. A participação de todos os estudantes vinculados ao Programa de Iniciação à 

Pesquisa UFG 2022/2023 é obrigatória. 

•       O resultado final do projeto deverá ser relatado sob a forma de produção de 02 

trabalhos, sendo: 01 publicação e apresentação de artigo científico em congresso 

nacional, e 01 publicação de capítulo de livro; contribuindo para a disseminação do uso 

do transporte sustentável nas operações de sistemas de transportes de cargas e 

também para a formação técnico-científica do discente.  

•       Possibilidade de aprofundamento do estudo finalizado na IC, ou de construção de 

um novo tema para o TCC - Trabalho de Conclusão do Curso -, através de futura 

orientação do Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade, e/ou da Profª. Cintia 

Isabel de Campos, no TCC do(a) discente. 
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ANEXO I - Resumo do Projeto PI05996-2022 - “Avaliação do uso do                            

transporte ativo na última milha do transporte urbano de carga” 

O transporte de carga é uma atividade econômica que vem ganhando relevância com a 

crescente urbanização das cidades. Contudo o transporte de carga é um grande 

consumidor de energia e produz impactos ambientais, necessitando, para minimizar 

esses impactos, de uma abordagem voltada para a sustentabilidade. A chamada última 

milha é a fase final do transporte de carga, onde a mercadoria é entregue diretamente 

ao cliente. Tem sido reconhecida a importância da última milha como meio de reduzir 

custos e possibilitar soluções de transporte sustentável, entre as quais o uso de 

transporte ativo, bicicletas e/ou triciclos. O objetivo desse projeto é aprofundar o 

estudo do uso do transporte ativo na última milha considerando os aspectos de 

sustentabilidade, ou seja, os ganhos econômicos, sociais e ambientais. O método de 

trabalho consiste em uma revisão bibliográfica sobre o tema, com a identificação de 

possíveis casos reais implantados em empresas e organizações e a análise dos 

principais pontos a serem considerados na implantação desses sistemas, detalhando as 

dificuldades a serem enfrentadas e os benefícios que podem ser alcançados. 

A crescente urbanização do país conduz ao crescimento da demanda por transporte de 

passageiros e de cargas. Esse crescimento precisa ser planejado tendo em vista que um 

crescimento desordenado acarreta inúmeros problemas econômicos, sociais e 

ambientais. O transporte urbano de cargas concorre, no plano urbano, com o 

transporte de passageiros, por utilizarem muitas vezes as mesmas vias. Mudanças no 

padrão de consumo da sociedade, com o crescimento do comércio eletrônico, têm 

aumentado significativamente a demanda por transporte de carga, criando um novo 

desafio para os gestores públicos. Neste contexto ganha importância o 

desenvolvimento sustentável das cidades e, particularmente, do setor de transportes. 

O Plano Diretor de Planejamento Urbano do Município de Goiânia prevê o estímulo 

aos meios não motorizados de transporte, valorizando a bicicleta como um meio de 

transporte e dando prioridade dos deslocamentos não motorizados sobre os 

motorizados. Diante desse quadro, e para melhor entender o comportamento do 

serviço de transporte de carga das cidades, em particular da Região Metropolitana de 

Goiânia, esse trabalho tem por objetivo realizar uma avaliação do uso do transporte 

ativo, não motorizado, na última milha do transporte de carga, que vem a ser a etapa 

final da entrega do produto ao cliente. 
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O objetivo principal do plano de trabalho é o de avaliar, através de pesquisas e revisão 

bibliográfica, todas as implicações sobre o tema, vantagens e desvantagens, ganhos 

econômicos, sociais e ambientais. 
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