
CHAMADA INTERNA Nº. 004/2021 
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA CADASTRO RESERVA  

DEPARTAMENTO DE TURISMO 
 
 
 
Ações Coordenadora do projeto 
 
1 - Atividades referentes à divulgação (digital e impressa) 
da rota turística Caminho dos Capitéis - Fase II do Projeto 
turismo rural, cultural e religioso: uma convergência 
possível no roteiro dos capitéis  

 
 
Profa. Dalva Maria Righi Dotto 

 
2 – Atividades referentes à produção da cartilha para as 
práticas de serviços turísticos no Geoparque Quarta 
Colônia” 

 
 
Profa. Caroline Ciliane Ceretta 
 

 
 
As ações de extensão acima descritas tornam pública a abertura de inscrições para seleção de 
BOLSISTA PARA CADASTRO RESERVA, para atuar junto ao projeto estratégico Geoparques 
UFSM, conforme descrição das vagas no item 3 desta chamada. 
 
 
 
1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1.  As inscrições dos/as interessados/as serão realizadas somente por meio eletrônico, pelo e-
mail indicado pelo projeto correspondente no item 3 desta chamada, no período de 
19/05/2021 a 24/05/2021; 

1.2.  Será considerada válida apenas a inscrição dos/as candidatos/as que preencherem todos os 
campos da Ficha de inscrição (anexo II); 

1.3.  O/A candidato/a selecionado/a deve estar matriculado(a) regularmente e não deve dispor 
de outra bolsa institucional; e 

1.4.  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. Entrevista individual realizada por meio de um questionário de entrevista, enviado 

por email, com os/as candidatos/as, na qual será avaliado se as competências e habilidades 
destes/as são compatíveis para a execução das atividades propostas, bem como as 
experiências em atividades relacionadas à temática de atuação; e 

2.1.4. Análise de histórico escolar e do questionário de entrevista. 
 



3. DAS VAGAS 
 

Projetos 
 

Vagas 
 

Requisitos* 
 

Contato para inscrição 

1 - TURISMO RURAL, 
CULTURAL E 

RELIGIOSO: UMA 
CONVERGÊNCIA 

POSSÍVEL NO ROTEIRO 
DOS CAPITÉIS  

 
 

Coordenadora do Projeto:  
Dalva Maria Righi Dotto 

01 

* 20 horas semanais; 
* Estar regularmente 
matriculado no curso 
de Gestão e Turismo 
da UFSM; 
* Ter conhecimento do 
Pacote Office (Word, 
Excel, Power Point); 
* Ter conhecimento de 
softwares de edição de 
imagens e vídeos, 
editoração e 
elaboração de 
materiais de 
divulgação on line e 
impressos 

A inscrição será realizada por 
meio do e-mail 
deptoturismo@ufsm.br 
 
As entrevistas seguirão o 
cronograma conforme o item 5 
deste edital, realizadas por meio 
do questionário de entrevista 
enviado por email, no ato de 
deferimento de inscrição. 
 

 
 

2 - PRODUÇÃO DA 
CARTILHA PARA AS 

PRÁTICAS DE 
SERVIÇOS TURÍSTICOS 

NO 
- GEOPARQUE QUARTA 

COLÔNIA - 
 
 

Coordenadora do Projeto: 
Caroline Ciliane Ceretta 

 

01 

* 20 horas semanais; 
* Estar regularmente 
matriculado no curso 
de Gestão e Turismo 
da UFSM; 
* Ter conhecimento do 
Pacote Office (Word, 
Excel, Power Point); 
* Ter conhecimento de 
softwares edição de 
imagens e vídeos, 
editoração e 
elaboração de 
materiais de 
divulgação on line e 
impressos 

A inscrição será realizada por 
meio do e-mail 
deptoturismo@ufsm.br 
 
As entrevistas seguirão o 
cronograma conforme o item 5 
deste edital, realizadas por meio 
do questionário de entrevista 
enviado por email, no ato de 
deferimento de inscrição. 
 

 
* Plano de atividades de cada bolsista no Anexo I. 
 
 
4. DA CARGA HORÁRIA 

4.1 O/A candidato/a deverá ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais, que 
corresponderá à remuneração de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais; e 

4.2 O início das atividades será sinalizada pela Subdivisão de Geoparques, podendo estas 
serem suspensas ou canceladas a qualquer tempo. 
 



5. DO CRONOGRAMA 
Atividade Período 

Inscrições 19/05/2021 a 24/05/2021 
Envio do questionário de entrevista + 
histórico escolar para as inscrições 
deferidas  

25/05/2021 a 27/05/2021 

Resultado Final 01/06/2021 
Vigência Sujeitando-se à liberação de recursos 

 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Essa chamada trata-se de seleção para cadastro reserva. Dessa forma, a seleção do/a 
candidato/a não assegura o direito à admissão como bolsista e, consequentemente, ao recebimento 
dos valores da bolsa. O/a candidato/a selecionado/a será previamente e formalmente comunicado/a 
sobre o início efetivo das atividades, caso isso ocorra. 

6.2 Tão logo tenha início as atividades, o/a bolsista deverá ter, ou prontamente providenciar, 
conta corrente, em seu nome (onde seja o titular), para o recebimento de bolsa mensal. A conta 
não poderá ser conjunta. 

6.3 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenadora do projeto. 
6.4 A qualquer tempo, a presente chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em 

parte, seja por decisão unilateral da Pró-Reitoria de Extensão – 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. 

6.5 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail deptoturismo@ufsm.br 
6.6 As atividades realizadas relacionadas a este edital serão adaptadas ao contexto de 

isolamento social como medida preventiva de contaminação pela Covid-19 ou novas variantes de 
alto contágio que possam vir a surgir, levando em consideração a saúde das/os extensionistas e da 
comunidade externa. 
 

Santa Maria, 19 de maio de 2021. 
 
 
 

Dalva Maria Righi Dotto 
Caroline Ciliane Ceretta 
Coordenadoras das ações 



 
 

ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS E PLANO DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS 
 

1- Fase II - Projeto turismo rural, cultural e religioso: uma convergência possível no 
roteiro dos capitéis 

 
O projeto contempla uma parceria com a Prefeitura do município de Nova Palma para o 
reconhecimento dos capitéis existentes (40 capitéis, a maioria localizado na área rural) como 
patrimônio cultural, religioso e arquitetônico e sua utilização como potencial de atração de 
turistas ao referido Município. Com esta perspectiva, o objetivo geral é ampliar as atividades 
relacionadas ao turismo no município de Nova Palma e os objetivos específicos: (a) verificar da 
situação atual dos capitéis existentes em Nova Palma; (b) realizar o mapeamento, 
caracterização e georreferenciamento destes capitéis; (c) estruturar roteiros turísticos, 
utilizando como principal atrativo os capitéis; e, (d) elaborar material de divulgação desse 
patrimônio, através da elaboração de mapas temáticos, folders, banners, encontros com a 
comunidade e da editoração de um e-book. Os procedimentos metodológicos incluem (a) 
pesquisa documental e bibliográfica sobre a história da construção dos capitéis na Itália e no 
Brasil e a existência de roteiros turísticos que utilizem como principal atrativo turístico os 
capitéis existentes nos espaços rurais; (b) pesquisa de campo, para o mapeamento, 
caracterização, georreferenciamento e registro fotográfico dos capitéis existentes em Nova 
Palma; (c) processamento e análise das informações coletada e (d) de estruturação de roteiros 
e de divulgação, com a participação de agentes da Prefeitura de Nova Palma e da comunidade. 
O Projeto contempla a temática “Geoparques e Turismo”, pois é uma ação que tem o intuito de 
valorizar o patrimônio cultural para o fortalecimento do potencial turístico e de toda a cadeia 
produtiva ligada ao setor de turismo do Geoparque Quarta Colônia.  
 
2021 - Segunda fase do Projeto 
 – o primeiro objetivo desta fase é publicar um livro ou e-book com fotos e caracterização 
histórica dos capitéis, além de artigos sobre os aspectos relacionados aos capitéis referentes à 
arquitetura, cultura e religiosidade. O segundo objetivo é incluir ações de marketing digital para 
a disseminação de todo o material já pesquisado e elaborado, hoje existente sobre os capitéis e 
os roteiros elaborados a partir deste projeto, em ambientes on line, para uma divulgação mais 
abrangente deste potencial turístico. 
Para execução desta segunda fase serão inventariados os serviços e equipamentos turísticos 
que estão no entorno dos roteiros projetados do referido Município que, juntamente com os 
pontos georreferenciados dos capitéis e respectivas rotas, serão incluídos num mapeamento 
on line, com pontos destacados no google maps e/ou google earth, com a perspectiva de ser 
criado um aplicativo para orientação dos deslocamentos nos roteiros e a localização dos 
capitéis. Para viabilizar esta execução, já foram realizadas duas reuniões com os responsáveis 
pelo Laboratório de Geomática /CCR, que darão assistência nas ações técnicas necessárias para 
implementação da ação. 
 
Plano de atividades do bolsista 
 
As atividades do aluno bolsista incluem o acompanhamento e participação em todas as etapas 
do processo de desenvolvimento do Projeto. Especificamente será responsável pela busca de 
estudos e publicações relacionadas ao tema do Projeto (pesquisa bibliométrica); realização da 



pesquisa exploratória com levantamento das informações; deslocamento ao município de 
Nova Palma para realização de coleta de dados; sistematização e análise das informações 
obtidas; redação de conteúdos relacionados ao Projeto; elaboração de material de divulgação 
on line e impresso e elaboração de resumos, artigos e relatórios para apresentação em eventos 
científicos e publicação.  
 
 
 
02 Projeto: Produção da cartilha para as práticas de serviços turísticos no - Geoparque Quarta 

Colônia  
 

A ação “produção da cartilha para as práticas de serviços turísticos no Geoparque Quarta 
Colônia” é uma continuidade das atividades que compõem a cartilha de gestão de roteiros 
turísticos, ampliando o leque de ações. O objetivo principal é complementar os dados 
coletados sobre o setor de alimentos e hospedagem durante o projeto em andamento, 
servindo para a gestão de serviços turísticos nas ações estratégicas voltadas ao turismo 
sustentável. Especificamente, esta ação busca: a) identificar as potencialidades de  e atividades 
que compõem os serviços turísticos do território Quarta Colônia; b) Preparar gestores locais 
para reconhecer e valorizar os serviços turísticos necessários para a qualificação da proposta e 
condição de Geoparque Quarta Colônia no que tange aos aspectos turísticos; c) Disponibilizar 
uma ferramenta para capacitação de qualidade na área do turismo, a partir da proposta de uma 
cartilha educativa, sensibilizadora e com elementos estratégicos para a gestão de espaços de 
alimentação e hospedagem no território.  
A relação com a proposta de Geoparque está alicerçada na oportunidade de qualificação 
preliminar de preparação dos serviços do “trade turístico” para a infraestrutura na Quarta 
Colônia, condição fundamental na candidatura do território pela Unesco como Geoparque. A 
proposta de conhecer e qualificar os serviços turísticos está diretamente ligada ao 
desenvolvimento da atividade turística e sua relação e compromisso com os indicadores de 
sustentabilidade e, consequentemente os objetivos de desenvolvimento sustentável – ODS. O 
turismo é um indicador para salvaguardar o patrimônio local, produzir alternativas de renda, de 
ações sustentáveis e de oportunidades profissionais vocacionadas no próprio território.  
 
Plano de atividades do bolsista 
 
a) revisar o levantamento de dados sobre os termos “alimentação e hospedagem na Quarta 
Colônia”; b) realizar a seleção do material bibliográfico e documental que compõe a literatura 
acadêmica do conteúdo da cartilha; c) Organizar os tratamento dos dados empiricos coletados 
no período de dezembro a março de 2021, referente a tipologia, quantidade e necessidades de 
qualificação de restaurantes, agroindustrias e meios de hospedagem existentes na Quarta 
Colônia; d) finalizar o conteúdo da diagramação, editoriação e finalização da cartilha e, e) 
oportunizar acesso on line da cartilha para empreendedores, gestores públicos e demais 
interessados em qualificar os serviços turisticos na área de alimentação e hospedagem para 
iniciativas sustentáveis para a efetiva condição e reconhecimento do Geoparque Quarta 
Colônia.  
 
 



ANEXO II 
FICHA DE INSCRIÇÃO CHAMADA INTERNA 004/2021 

 
Indique (marque com x) a ação / Projeto para o qual se inscreve 

Indicação Ações 
 1 - Atividades referentes à divulgação (digital e impressa) da rota turística Caminho dos Capitéis - 

Fase II do projeto turismo rural, cultural e religioso: uma convergência possível no roteiro dos 
capitéis  
Coordenadora do projeto: profa. Dalva Maria Righi Dotto 

 2 – Atividades referentes à produção da cartilha para as práticas de serviços turísticos no 
Geoparque Quarta Colônia 
Coordenadora do projeto: profa. Caroline Ciliane Ceretta 

NOME COMPLETO: 

CURSO: UNIDADE: 

SEMESTRE: N.º MATRÍCULA: 

RG: CPF: 

ENDEREÇO COMPLETO: 
 

TELEFONE(S) PARA CONTATO (COM DDD):  

E-MAIL(S) PARA CONTATO: 

POSSUI BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO? (   ) SIM   (   ) NÃO 

TRABALHA FORA DA UFSM? (   ) SIM   (   ) NÃO 
SE SIM, ONDE? 

DADOS BANCÁRIOS:* 

BANCO: 

AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 
*Observar: a) a conta deve ser do tipo Corrente (Conta Corrente); b) o titular da conta deve ser a/o 
candidata/o à bolsa, ou seja, a conta não pode ser de terceiros e c) a conta não pode ser conjunta. 

QUADRO DE HORÁRIOS 
(Escreva os horários disponíveis para a atividade de bolsista - deve somar 20h) 

TURNO Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã      

Tarde      

Noite      

 
Eu, candidato(a) à bolsa, declaro: 
1º) Ser estudante da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em situação regular 
(matriculado); e 
2º) Não estar vinculado a outra bolsa, independente do órgão financiador.  
 

Data da inscrição: 
 

......./......./............ 

Assinatura do(a) candidato(a) (pode ser digitalizada): 
 
 

 


