
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ENERGIA E SISTEMAS DE POTÊNCIA 

  

SELEÇÃO DE BOLSISTA REFERENTE Edital Nº 011/2020 – PROBIC FAPERGS/UFSM 

 

Em atendimento ao Edital Nº011/2020 – PROBIC FAPEERGS/UFSM, torno pública a 

abertura de inscrições para seleção de acadêmicos dos cursos de graduação da 

UFSM para Bolsa de Iniciação C i n e t í f i c a  F A P E R G S  –  P R O B I C  

r e g u l a m e n t a d a s  p e l o  E d i t a l  0 0 1 / 2 0 2 0  F A P E R G S ,  conforme Resolução 

01/2013.   

 

1. CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento Chamada Pública 15/06/2020 

Inscrição dos candidatos 15/06 a 19/06 

Avaliação dos candidatos 17/06/2020 

Divulgação resultado preliminar 17/06/2020 

Período de Recursos contra resultado 

Preliminar 
18/06/2020 

Análise Recursos 19/06/2020 

Divulgação do Resultado Final 19/06/2020 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1 Período: 15/06 a 16/06  

2.2 Horário: 8h às 17h  

2.3 Local: por e-mail lucianecanha@ufsm.br  

 

 



3. DO PROCESSO SELETIVO  

3.1 A seleção será realizada conforme segue:  

3.1.1 Análise dos documentos enviados. O candidato deverá enviar os seguintes 

documentos por e-mail (lucianecanha@ufsm.br), conforme o período de inscrições 

estabelecido no item 2.  

Documentos para inscrição: 

 

3.1.1.1 Cópia do CPF e RG (ambos os lados do documento) e do Comprovante de 

Matrícula  

atualizado.   

3.1.1.2 Comprovante de que possui conta corrente no Banco Banrisul (Documento 

com o número da conta e agência no Banco BANRISUL); 

3.1.1.3 Currículo Lattes (em pdf) – peso 4;  

3.1.1.4 Ficha de inscrição (ANEXO I) preenchida indicando no item Principais 

aspectos da trajetória acadêmica/profissional que queira ressaltar (habilidades 

tecnológicas - uso de ferramentas da informática, linguísticas, administrativas e de 

pesquisa) sua intenção de participar como bolsista de iniciação à pesquisa, bem como 

deverá informar as experiências em atividades e indicar se o candidato já foi ou é 

bolsista de IC – peso 6; 

3.1.2 Será aprovado os candidato que obtiver nota final igual ou superior a  7, 

respeitando o limite máximo de 10. Os demais candidatos serão considerados 

reprovados.  

3.2 A seleção será válida para o período e duração da bolsa: 12 meses a partir de 

01/08/2020. 

 

4. DA BOLSA E DAS VAGAS  

A bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 mensais, terá duração de 12 meses, a partir de 

01/08/2020. 



5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO   

5.1 Os resultados preliminares serão divulgados no dia 17/06/2020, e resultado 

final dia 19/06/2020, via e-mail, pelo site do Curso de engenharia Elétrica da UFSM 

(https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/engenharia-eletrica/) e pelo 

site do CEESP (http://ceesp.ufsm.br). 

5.2 A seleção do bolsista é prerrogativa do Coordenador do Projeto e será de sua 

inteira responsabilidade, respeitando a resolução 01/2013 e o Edital Nº011/2020. 

Cabe ao coordenador do Projeto a  definição dos requisitos para seleção dos 

bolsistas, a realização da avaliação e seleção do bolsista e o julgamento dos recursos.  

5.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas 

finais obtidas. Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:   

5.3.1 Será dada preferência a alunos com experiência e atividades relacionadas à 

temática do projeto  

5.3.2 Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades 

propostas;  

5.4 Os candidatos aprovados através da divulgação do Resultado Final deverão 

enviar o Termo de Outorga até 24/07/2020 em formato digital, via e-mail 

(cic.prpgp@ufsm.br), preenchidos e assinados.  

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

6.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadora do Projeto.  

6.2 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail lucianecanha@ufsm.br. 

 

Santa Maria, 15 de  junho de 2020. 

 

 

Luciane Neves Canha 

Coordenadora do Projeto 

  



ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE BOLSISTA – PROBIC – 2020 
 
Período de inscrição: 15/06 a 16/06 de 2020  
 
Início da vigência da Bolsa: 01 de agosto de 2020 
 
Duração da bolsa: 12 meses.  
 
Nome: _____________________________________________________________  
 
Matrícula: _________________________________________________________  
 
Curso: _____________________Semestre:_______________________________  
 
E-mail: _________________________________________________________  
 
RG:_______________________ Órgão Expedidor:_____________  
 
CPF: ______________________  
 
Banco:_________________Agência:__________________Conta:__________  
 
Endereço:____________________________________________________________
___  
 
Celular/WhatsApp: ________________________  
 
Horários Disponíveis:  

 
 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
MANHÃ      
TARDE      
NOITE      

 
Principais aspectos da trajetória acadêmica/profissional que queira ressaltar 
(habilidades tecnológicas - uso de ferramentas da informática, linguísticas, 
administrativas e de pesquisa): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
Esta ficha deverá ser enviada para o e-mail lucianecanha@ufsm.br 


