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EDITAL DE SELEÇÃO PARA  

CONFECÇÃO DE BANNERS PARA A JAI/UFSM - 2017 
 
 
A COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS - LICENCIATURA torna pública a 

abertura de seleção de trabalhos de alunos de graduação aprovados na JAI/UFSM a serem 
contemplados com a confecção de banners na Gráfica da UFSM. 

 
Objeto 
 Estão sendo disponibilizados 20 (vinte) banners (em papel), no tamanho de 90cm x 
1,20cm, para a apresentação de trabalhos na JAI/UFSM 2017. 
 
Requisitos 

1 Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação em Letras - Licenciatura 
(Inglês, Português ou Espanhol); 

2   Ter trabalho aprovado para apresentação na JAI/UFSM 2017. 
 

Inscrições 
As inscrições devem ser feitas entre os dias 02 de outubro de 2017 e 06 de outubro 

de 2017, pelo e-mail da Coordenação do Curso de Letras Licenciatura 
(letrascalufsm@ufsm.br). No ato da inscrição, o candidato deverá anexar formulário de 
inscrição preenchido e carta aceite do evento (JAI/UFSM). 

   
Critérios para distribuição e seleção  

A distribuição dos banners obedecerá à seguinte ordem: 
1 – Trabalhos de acadêmicos vinculados a projetos com registro no GAP e que não 

possuem bolsas de iniciação científica, de extensão ou de programa de educação tutorial (10 
banners); 

2 - Trabalhos de acadêmicos que possuem bolsas de iniciação científica, de extensão 
ou de programa de educação tutorial (06 banners); 

3 – Trabalhos que resultam de disciplinas de graduação (04 banners). 
 
Critérios de seleção 

Os trabalhos serão selecionados de acordo com a média de notas relativa ao 1º 
semestre letivo de 2017 e disponibilizada às Coordenações de Curso por meio da ferramenta 
de ranking do SIE. Não serão selecionados mais do que 03 (três) trabalhos orientados pelo 
mesmo docente. Em caso de empate, será observada a data e o horário de recebimento do 
formulário de inscrição no e-mail da Coordenação de Curso. 

 
Divulgação do resultado 

O resultado será divulgado até o dia 09 de outubro de 2017, na página da 
Coordenação. Os acadêmicos selecionados deverão comparecer à Coordenação até o dia 11 de 
outubro de 2017, para orientações sobre a confecção do material. Os acadêmicos que não se 
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apresentarem até a data estabelecida não serão contemplados com o banner, sendo 
imediatamente substituídos pelos suplentes. 

 
 

Santa Maria, 29 setembro de 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONFECÇÃO DE BANNER JAI/UFSM/2017 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
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Nome completo: 

Curso:       (    ) 735   (    )736   (   ) 737  

Semestre atual:                                  Ano de ingresso no Curso: 

Matrícula: 

CPF: 

Identidade: Órgão emissor: Data de emissão: 

   

O trabalho que irá apresentar foi desenvolvido em alguma disciplina de graduação?  
(   ) sim (   ) não 

Qual?________________________________________________________________ 
Professor responsável: __________________________________________________ 

O trabalho que irá apresentar está vinculado a algum projeto de pesquisa? (   ) sim (   ) não 

Qual?________________________________________________________________ 
Número de registro do projeto no GAP: ____________________________________ 

Professor Orientador: ___________________________________________________ 

Você possui bolsa de iniciação científica ou bolsa vinculada a projeto de extensão ou programa de 
educação tutorial?  (   ) sim   (   ) não 
Bolsa: 

(  ) FIPE          (    ) CNPq             (   ) FAPERGS    (    ) PETLetras 
(    ) FIEX        (    ) OUTRA        Especifique:__________________ 

E-mail:   

Telefone(s) para contato:   

 
 

Santa Maria, ____ de __________ de 2017. 


