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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA – CCNE 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
 
 
 
 
 
O DEPARTAMENTO DE FÍSICA-CCNE-UFSM torna pública a seleção de estudantes de curso de 
graduação para as posições de bolsista do Fundo de Incentivo a Inovação Tecnológica - FIT-BIT/UFSM 
(apenas para estudantes da UFSM), e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBITI/CNPq, e também para a posição de não-bolsista no 
Programa Institucional de Voluntário Acadêmico – PIVIC (apenas para estudante da UFSM), de acordo 
com o Edital 007/2020 da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UFSM. 
 

Objeto 
Este Edital tem por objetivo regulamentar a seleção de duas(dois) estudantes de curso de graduação para 
atuarem como bolsistas, e demais estudantes como voluntários, no Laboratório de Magnetismo e 
Materiais Magnéticos (LMMM) da UFSM. 
http://bit.ly/lmmmufsm 

Cronograma 
ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do Edital 02/junho/2020. 

Inscrição Via e-mail 
lucio.dorneles@ufsm.br 

Até 29/junho/2020. 

Divulgação do resultado preliminar 13/julho/2020. 

Solicitação de recurso 14/julho/2020. 

Divulgação do resultado 17/julho/2020. 

Período de duração da bolsa 
• A bolsa tem duração de um (1) ano. 

• Ao término deste período de um ano, a bolsa poderá ser renovada pelo período de um (1) ano, 
anualmente. 

Requisitos para concorrer 
• Estar regularmente matriculada(o) em curso de graduação. 

• Ter disponibilidade de vinte (20) horas semanais para desempenho das atividades, de segunda-
feira à sexta-feira, entre às 07h00 e às 20h00. 

• Não receber outra bolsa de qualquer outro órgão financiador, nem ter vínculo empregatício de 
qualquer espécie. 

Documentos necessários para a inscrição 
• Cópia do comprovante de matrícula. 

• Cópia do histórico escolar atualizado. 

http://bit.ly/lmmmufsm
mailto:lucio.dorneles@ufsm.br
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Inscrição 
Inscrição apenas via email para lucio.dorneles@ufsm.br 

Projeto 
A descrição detalhada do projeto está disponível para consulta no endereço 
https://drive.google.com/file/d/16FrBhpSuc6Gj0_sEJ0_gSXqaNsL2tiSd 

Plano de trabalho 
Bolsista FIT-BIT/UFSM (apenas para estudante da UFSM) 
Plano de trabalho disponível no endereço 
https://drive.google.com/file/d/1T-43j_C5kf3aQuye7kK9eNefYp3uWs24 

Bolsista PIBITI/CNPq 
Plano de trabalho disponível no endereço 
https://drive.google.com/file/d/1TwVCXef5oYRaH4yVlKBnyl9SRzejOdHr 

Processo seletivo 
• O processo seletivo ficará a cargo do Prof Lucio Strazzabosco Dorneles. 

• O processo seletivo constará de duas etapas, 
o análise do histórico escolar (eliminatória), 
o apresentação (classificatória). 

• Na etapa eliminatória, serão aprovadas(os) as(os) estudantes regularmente matriculadas(os). 

• Na etapa classificatória, cada estudante terá dez minutos para apresentar 
o seu histórico, relevante para o desenvolvimento do plano de trabalho, e 
o seu planejamento para o desenvolvimento do plano de trabalho no LMMM. 

• Casos especiais serão avaliados por uma banca formada por dois (2) professores do LMMM UFSM. 
http://bit.ly/lmmmufsm 

Disposições finais 
• As bolsas FIT-BIT/UFSM ou PIBITI/CNPq não gerarão qualquer vínculo empregatício entre a(o) 

bolsista e a UFSM. 

• A(o) estudante poderá ser desligado de sua função, a qualquer tempo, nos seguintes casos, 
o por solicitação por escrito do orientador, ou 
o por solicitação por escrito da(o) estudante. 

• As(os) estudantes da UFSM aprovadas(os) nesta seleção poderão desenvolver seu trabalho no 
LMMM UFSM através do Programa Institucional de Voluntário Acadêmico – PIVIC. 

 
Santa Maria, RS, 02/junho/2020. 
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