
 
 
 

Seleção de discentes do curso de graduação em Engenharia de Transportes para 

participar de Projeto inscrito e aprovado dentro do Programa de Iniciação à 

Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da UFG (PIP-UFG). 

 

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

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 

Prezados discentes, informamos que está aberto o processo de seleção de discentes, devidamente 

matriculados no curso de graduação em Engenharia de Transportes da Universidade Federal de 

Goiás, para atuarem em Projeto de Iniciação Científica (IC), dentro do Programa de Iniciação à 

Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da UFG (PIP – UFG), de acordo com as normas 

estabelecidas no edital PRPI - nº 01/2022 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO À PESQUISA 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO, de 23 de fevereiro de 2022. 

As atividades do projeto deverão ser realizadas entre o período de 01/09/2022 a 31/08/2023, e o 

plano de trabalho está associado ao projeto “DESENVOLVIMENTO MÓDULOS DE 

SOFTWARE E PESQUISAS EM TRANSPORTE ESCOLAR”, já em desenvolvimento e 

coordenado pelo prof. Willer Luciano Carvalho.  

 

O plano de trabalho a ser desenvolvido pelo discente tem como título: “Uma análise da percepção 

dos gestores municipais em relação às vantagens e desvantagens dos diferentes modelos de 

operação do Transporte Escolar Público no Brasil (operação primarizada x terceirizada x 

modelo misto)” 

Ainda não houve a definição se o projeto terá bolsa para ser alocada ao aluno de Iniciação 

Científica, o que deve ocorrer em breve. 

 

Aos discentes interessados favor encaminhar e-mail para (willer_carvalho@ufg.br) até o dia 

02/09/2022, data na qual serão agendadas as entrevistas individuais com cada inscrito. 

No e-mail encaminhado deve constar: 

1. Nome completo 

mailto:willer_carvalho@ufg.br


 
 

2. Número de matrícula 

3. Histórico escolar (se não tiver o histórico da graduação encaminhar o histórico do ensino 

médio) 

4. Pequeno texto indicando os motivos que o levaram a se inscrever nesse processo seletivo. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Prof. Willer Luciano Carvalho 

Coordenador do Projeto 

 


