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Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Extensão
Projeto Estratégico Geoparques

CHAMADA INTERNA Nº. 25/2020 - PRE/UFSM
SELEÇÃO DE BOLSISTA
A Universidade Federal de Santa Maria, através do projeto institucional “Geoparques” da PróReitoria de Extensão, torna pública a abertura de inscrições para seleção de BOLSISTA,
acadêmicos de cursos de graduação em Comunicação Social, Desenho Industrial, Pedagogia e
áreas afins, Tecnologia em Gestão de Turismo e áreas afins, para atuar junto ao projeto “Museu
Virtual CAPPA: imersão e interatividade para educação e divulgação científica em Paleontologia”
nesta chamada, conforme item 3.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições dos(as) interessados(as) serão realizadas somente por meio eletrônico,
pelo e-mail indicado pelo projeto correspondente (item 3), no período de 10 a 21 de
agosto de 2020.
1.2. Será considerada válida apenas a inscrição dos(as) candidatos(as) que preencherem
todos os campos da Ficha de inscrição (ANEXO II); que estiverem matriculados(as)
regularmente e que não disporem de outras bolsas institucionais.
1.3. Será dada preferência a acadêmicos dos cursos especificados no item 3 e com
experiência em atividades relacionadas à área de demanda de cada bolsa.
2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
2.1. A seleção será realizada conforme segue:
2.1.1. Cumprimento dos requisitos dispostos no item 3;
2.1.2. Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas;
2.1.3. Análise de portfólio para as vagas de Desenho Industrial e de curriculum vitae
paras as vagas de Comunicação Social, Pedagogia e Tecnologia em Gestão de Turismo;
2.1.4. Se necessário, os candidatos serão convocados para uma entrevista individual
realizada em modo virtual, na qual será avaliado se as competências e habilidades dos
mesmos são compatíveis para a execução das atividades propostas, bem como as
experiências em atividades relacionadas à temática de atuação.
3. DAS VAGAS

Projeto/Curso

Vagas

Requisitos*

Contato para inscrição

Museu virtual Cappa/
Comunicação Social –
Relações Públicas

01

* 20 horas semanais
por bolsista;
* Estar regularmente
matriculado em curso
de graduação da
UFSM;

A inscrição será realizada pelo
e-mail lexufsm@gmail.com.
As entrevistas serão nos dias
24 e 25/08/2010, pelo Google
Meet ou outra plataforma
online, com link da sala a ser
enviado por e-mail.

Museu virtual Cappa/
Desenho Industrial

02

* 20 horas semanais
por bolsista;

A inscrição será realizada pelo
e-mail lexufsm@gmail.com.
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* Estar regularmente
matriculado em curso
de graduação da
UFSM;

As entrevistas serão nos dias
24 e 25/08/2010, pelo Google
Meet ou outra plataforma
online, com link da sala a ser
enviado por e-mail.

Museu virtual Cappa/
Pedagogia e áreas afins

01

* 12 horas semanais
por bolsista;
* Estar regularmente
matriculado em curso
de graduação da
UFSM;

A inscrição será realizada pelo
e-mail lexufsm@gmail.com.
As entrevistas serão nos dias
24 e 25/08/2010, pelo Google
Meet ou outra plataforma
online, com link da sala a ser
enviado por e-mail.

Museu virtual Cappa/
Tecnologia em Gestão de
Turismo e áreas afins

01

* 12 horas semanais
por bolsista;
* Estar regularmente
matriculado em curso
de graduação da
UFSM;

A inscrição será realizada pelo
e-mail lexufsm@gmail.com.
As entrevistas serão nos dias
24 e 25/08/2010, pelo Google
Meet ou outra plataforma
online, com link da sala a ser
enviado por e-mail.

Coordenadores do Projeto: Laura Storch, Lucas Durr Missau, Elisângela Mortari, Débora Aita
Gasparetto, Flávio Pretto
* Plano de atividades de cada bolsista no Anexo I.

4. DA CARGA HORÁRIA
4.1 O/A bolsista deverá ter disponibilidade de 12 ou 20 (doze ou vinte) horas semanais
a qual corresponderá à remuneração de R$ 250,00 ou R$ 400,00 mensais
respectivamente;
4.2 O início das atividades será no mês de setembro de 2020, com duração até
31/01/2021, podendo ser suspensa ou cancelada em qualquer tempo pe.
5. DO CRONOGRAMA
Atividade
Inscrições
Entrevistas
Resultado Final
Vigência

Período
10/08/2020 a 21/08/2020
24/08/2020 e 25/08/2020
26/08/2020
01/09/2020 a 31/01/2021

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 O/A candidato/a selecionado/a deverá providenciar conta corrente, em seu nome, para
fins de recebimento de bolsa mensal.
6.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) coordenador(a) do projeto.
6.3 A qualquer tempo, a presente chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou
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em parte, seja por decisão unilateral da PRE, seja por motivo de interesse público ou exigência
legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de
qualquer natureza.
6.4 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail lexufsm@gmail.com.

Santa Maria, 06 de agosto de 2019.

Laura Storch
Lucas Durr Missau
Elisângela Mortari
Débora Aita Gasparetto
Flávio Pretto

Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Extensão
Projeto Estratégico Geoparques

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO PROJETO E PLANO DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS

Sobre o projeto: O projeto Museu Virtual Cappa tem como proposta o desenvolvimento de um
museu virtual para o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (CAPPA/UFSM). Considerado como ferramenta de educação e divulgação científica, o Museu virtual de
Paleontologia da Quarta Colônia tem como objetivo central ampliar as oportunidades de divulgação das pesquisas realizadas no CAPPA, inserindo-as em contexto de educação presencial e à
distância. Além disso, o museu permitirá maior visibilidade para a região do Geoparque Quarta
Colônia, no Rio Grande do Sul – que compreende os municípios de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Restinga Seca, São João do Polêsine, lvorá, Silveira Martins, Nova Palma e Pinhal Grande. O projeto prevê o planejamento e implementação de uma plataforma virtual interativa
e imersiva, em que os visitantes (em especial crianças e adolescentes do ensino fundamental e
médio) poderão conhecer as particularidades da região paleontológica da Quarta Colônia e interagir com os conhecimentos produzidos pelo CAPPA sobre a vida no período Triássico.
Plano de atividades dos bolsistas:
Curso

Comunicação - Relações Públicas

Atividades
-

Desenvolvimento do planejamento estratégico do
Cappa;

-

Desenvolvimento do planejamento de comunicação do Museu Virtual;

-

Prospecção de parcerias externas.

-

Desenvolver assets e o design de interface para
o aplicativo de Realidade Aumentada (RA) do
CAPPA;

-

Desenvolver a Identidade Visual do Aplicativo de
RA do CAPPA.

-

Desenvolvimento de materiais educacionais
abordando a Paleontologia para o Cappa;

-

Desenvolvimento e avaliação de materiais educacionais em Paleontologia para o Museu Virtual
Cappa.

-

Elaborar os roteiros de visitação para a etapa do
projeto chamada “Paisagens Cappa”.

Desenho Industrial

Pedagogia e Tecnologias Educacionais em Rede

Tecnologia em Gestão de Turismo
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO CHAMADA INTERNA 25/2020/PRE/UFSM
NOME:
CURSO:
SEMESTRE:
RG:
POSSUI BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO? ( ) NÃO
TRABALHA FORA DA UFSM? ( ) NÃO ( ) SIM
BANCO:
AGÊNCIA:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

UNIDADE:
Nº MATRÍCULA:
CPF:
( ) SIM
ONDE?
CONTA CORRENTE:
CELULAR:

QUADRO DE HORÁRIOS
(Marque os horários disponíveis para a atividade de bolsista = deve somar 12h ou 20h)
TURNO
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Manhã
Tarde
Noite

Data da
Assinatura do(a) candidato(a) (pode ser digitalizada):
inscrição:
......./......./............

