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SELEÇÃO DE BOLSISTA 
 

CHAMADA PÚBLICA INTERNA REFERENTE AO EDITAL N.  002/2020 – 
PRPGP/UFSM – Programa de Bolsas de Iniciação Científica ou Auxílio à Pesquisa (FIPE 

Júnior) 
 

A Coordenadora do Projeto de Pesquisa "O lugar das práticas pedagógicas na formação 
interdisciplinar: pesquisa, fundamentos e metodologias" torna público o presente EDITAL, para 
abertura de inscrição e seleção de 1 (uma) vaga de bolsa do Fundo de Incentivo à Pesquisa 
(FIPE Júnior), com início da vigência a partir de 01/07 (pelo período de oito meses), o qual se 
constituirá das seguintes etapas: 
 

I) CRONOGRAMA 
ATIVIDADE PERÍODO 

Inscrição  28 e 29 de maio de 2020 
Avaliação e seleção interna dos proponentes 01 de junho de 2020 
Divulgação do resultado final 02 de junho de 2020 
Indicação do bolsista 12 a 17 de junho de 2020 
Início da vigência das bolsas 01 julho de 2020* 
Avaliação do bolsista 16 de dezembro de 2020 a 31 de 

janeiro de 2021 

* Conforme a PRPGP, caso as atividades da UFSM venham a ser suspensas por um período que 
ultrapasse o dia 1 de julho, a PRPGP irá alterar a data de início das bolsas e o prazo de vigência 
destas (Termo Aditivo 001/2020 que altera o cronograma dos Editais 001/2020 - FIPE ARD, 
002/2020 – FIPE JR e 003/2020 – FIPE SR).  

II) REQUISITOS EXIGIDOS DO BOLSISTA 
1. Estar regularmente matriculado e frequentando um curso de Licenciatura na Universidade 
Federal de Santa Maria, preferencialmente nos cursos de Licenciatura em Pedagogia (Diurno 
e/ou Noturno); 
2. ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no portal do aluno; 
3. Possuir currículo Lattes atualizado na base do CNPq; 
4. possuir conta corrente ativa, no nome e CPF do aluno beneficiário, em qualquer banco, para 
viabilizar implantação da bolsa; 
5. não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza (exceto aquelas que 
possuam objetivos assistenciais, de manutenção ou de permanência (RN 017/2006 – CNPq); 
6. cumprir as atividades constantes do plano de atividades do bolsista, a ser proposto pelo 
orientador no ato da inscrição; 
7. Apresentar os resultados preliminares no ano da vigência de sua bolsa e, no ano seguinte, 
caso permaneça com vínculo acadêmico com a UFSM, os resultados finais do seu projeto 
durante a JAI e/ou outro evento acadêmico de pesquisa, indicando que é ou foi bolsista 
FIPE/UFSM.  
8. o não atendimento aos itens acima mencionados implicará no cancelamento da bolsa;  
 



 

 

Observação: A bolsa, de R$ 400,00 mensais, terá duração de seis meses, a partir de 01/07/2020. 
 
III) DA INSCRIÇÃO 
As inscrições deverão ser realizadas por envio de um e-mail para profegraziela@gmail.com 

contendo as seguintes informações: 

Nome Completo: 
Curso: 
Semestre: 
Telefone Celular: 
 
Deverá ser anexado ao e-mail o Currículo Lattes (atualizado) do proponente, em formato PDF. 
 
Após recebido o e-mail da inscrição, o candidato receberá um e-mail de confirmação de 

inscrição indicando o horário de sua entrevista, que será realizada on-line na data 

indicada.  

 

IV) DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção dar-se-á pela análise do Currículo Lattes e de entrevista individual on-line (a ser 
realizada por meio da plataforma Google Meet), no dia 01 de junho a partir das 14h00min. O 
link da sala de entrevista, juntamente com o horário, será enviado por e-mail/telefone celular 
diretamente ao candidato com antecedência. 
 
 
IV) DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
O resultado e a classificação dos selecionados (serão classificados até 2 (dois) proponentes) será 

divulgado no dia 02 de junho de 2020. 

 

V) DA INDICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO BOLSISTA 
A indicação do bolsista será impreterivelmente realizada no dia 15 de junho de 2020 com 

duração de seis (06) meses a contar do dia 01 de julho de 2020. O bolsista selecionado fará jus a 

uma bolsa mensal de R$ 400,00. 

A substituição de bolsistas se dará mediante o não cumprimento dos requisitos dispostos no item 

II deste edital e do Plano do Bolsista. 

 

 

Santa Maria, 25 de maio de 2020. 

 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Graziela Franceschet Farias 
Coordenadora do Projeto 


