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EDITAL N. 003/2023

CHAMADA INTERNA PARA CADASTRAMENTO DE DOCENTES ORIENTADORES VOLUNTÁRIOS –

bolsistas da 5ª JAI JOVEM

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio da Pró-reitoria de Pós-graduação e

Pesquisa e da Pró-reitoria de Extensão, torna público o presente edital para o cadastramento

de docentes/projetos  voluntários  para atuação como orientadores de alunos contemplados

com bolsa na 5ª JAI Jovem.

1 – DO EVENTO

A JAI Jovem é um sub-evento que acontece dentro da Jornada Acadêmica Integrada da

UFSM e é destnado à apresentação de trabalhos de alunos de escolas de ensino médio e/ou

técnico da rede estadual (região de abrangência da 8º CRE) e escolas em nível federal, militares

ou de caráter privado localizadas no município de Santa Maria (RS).

2 – DOS OBJETIVOS DA JAI JOVEM

A JAI Jovem busca oferecer à comunidade ligada ao ensino médio e técnico da região,

estudantes  e  professores,  um canal  de  aproximação com a  Universidade Federal  de  Santa

Maria, onde os alunos de escolas públicas ou privadas da região sejam estmulados a conhecer

o método cientíco, a experimentação e a produção de novos conhecimentos, enquanto que

os  professores  possam  ter  na  Universidade  um  canal  de  troca  de  informações  e  de

conhecimentos que subsidiem suas rotnas pedagógicas e suas prátcas em sala de aula. Na 5ª

edição da JAI Jovem também foram consideradas as ações extensionistas desenvolvidas pelas

escolas por meio de seus alunos e professores e com impacto nas suas comunidades.

3 – DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESTA CHAMADA INTERNA

Obter um banco de dados com o cadastro de docentes e projetos da UFSM que sejam

voluntários para receber e orientar os alunos contemplados com bolsa no programa JAI Jovem

durante o ano de 2023.



4 – DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS

Os trabalhos apresentados na JAI JOVEM foram avaliados durante a apresentação por

alunos doutorandos da UFSM. O resultado desta avaliação determina os alunos contemplados

com bolsa de Iniciação Cientíca Jovem (IC Jovem) para a categoria "Jovem Pesquisador" ou

bolsa de Iniciação à Extensão Jovem (IE Jovem) para a categoria "Jovem Extensionista" por um

período  de  até  8  (oito)  meses  (maio  a  dezembro  de  2023),  para  atvidades  a  serem

desenvolvidas sob orientação de docentes da UFSM.

a) categoria "Jovem Pesquisador":

Foram contemplados com cotas de bolsas:

-  o aluno(a) apresentador de trabalho de uma das escolas públicas estaduais da 8ª

CRE/RS  mais  bem  classiícado  dentro  de  cada  eixo  temátco  da  categoria  "Jovem

Pesquisador". Total de 4 cotas. 

- o aluno(a) apresentador de trabalho de uma das escolas em nível federal (exceto

Politécnico e CTISM da UFSM), militares ou privadas mais bem classiícado dentro de

cada eixo temátco da categoria "Jovem Pesquisador". Total de 4 cotas.

Eixos da categoria Jovem Pesquisador:

1. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

2. Ciências Humanas e suas Tecnologias;

3. Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

4. Matemátca e suas Tecnologias.

b) categoria "Jovem Extensionista"

Foram contemplados com cotas de bolsas:

-  os  4  (quatro)  aluno(a)s  apresentadores  de  trabalho  de uma das  escolas  públicas

estaduais  da  8ª  CRE/RS  mais  bem classiícado na  categoria  "Jovem Extensionista",

independente do eixo de inscrição. Total de 4 cotas. 

-  os 4 (quatro) aluno(a)s apresentadores de trabalho de uma das escolas em nível

federal  (exceto  Politécnico  e  CTISM  da  UFSM),  militares  ou   privadas  mais  bem

classiícado na categoria "Jovem Extensionista",  independente do eixo de inscrição.

Total de 4 cotas.

Eixos da categoria Jovem Extensionista:

1. Comunicação

2. Cultura e Arte



3. Direitos Humanos e Justça

4. Educação

5. Meio Ambiente

6. Saúde

7. Tecnologia e Produção

8. Trabalho.

A lista com os alunos contemplados com a cota em 2023 está disponível no  site da

PRPGP - aba Editais - 5ª JAI Jovem. 

O valor mensal da bolsa IC Jovem e IE Jovem será de 70% do valor da bolsa de iniciação

cientíca PIBIC-CNPq e iniciação à extensão (FIEX).

5 – DO CADASTRO DOS VOLUNTÁRIOS

Esta chamada interna estará disponível para todos os docentes do quadro permanente

da UFSM - campus Santa Maria, ou voluntários com vínculo até 31 de dezembro de 2023 neste

mesmo  campus.  Não  estão  aptos  à  esta  chamada  docentes  substtutos,  temporários  ou

visitantes.

O  registro  como  voluntário  se  dará  através  de  FORMULÁRIO  ELETRÔNICO,  o  qual

deverá ser respondido entre 10 de janeiro e 06 de março de 2023.

6 – DA ESCOLHA DOS PROJETOS

A Coordenadoria de Pesquisa da PRPGP, por meio do Núcleo de Gestão de Iniciação

Cientíca,  a  partr  dos  registros  obtdos  no  formulário  eletrônico,  construirá  uma base  de

consulta  para  os  alunos  contemplados  com as  cotas  de  bolsa,  os  quais  poderão  escolher

livremente  aquele  projeto  com  o  qual  possuem  maior  aínidade  ou  interesse.  Esse

procedimento se dará entre os dias 15 de março e 03 de abril de 2023.

7 – NOTIFICAÇÃO AOS ORIENTADORES E REUNIÕES PREPARATÓRIAS

Após a escolha dos projetos pelos alunos, os orientadores serão notícados a partr de

04 de abril  e  receberão os dados dos alunos bolsistas.  Os orientadores agendarão com os

alunos e seus tutores nas escolas as reuniões preparatórias no mês de abril para a montagem

do Plano de Trabalho contendo atvidades/cronograma para o início da atuação dos bolsistas

nos projetos a partr de maio de 2023. O Plano de Trabalho deverá ser enviado à PRPGP até

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/345/2022/10/Resultado-Edital-037_5-JAI-Jovem-2022_assinado.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/345/2022/10/Resultado-Edital-037_5-JAI-Jovem-2022_assinado.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLUdeTyeWa82venFtGn1UzyQiwuw4gUaWpKj7oiNeBZmoYA/viewform?usp=sf_link


26/04/2023. Cabe salientar que as atvidades do bolsista poderão ser realizadas por meio de

visitas na UFSM e o desenvolvimento de atvidades junto às escolas e comunidades em que o

aluno bolsista pertença. 

Santa Maria, 10 de janeiro de 2023.
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