
ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PPGEnf 

 

A Comissão de Acompanhamento dos Bolsistas do PPGEnf/UFSM 

apresenta, a seguir, a proposta de “atribuições dos alunos bolsistas do 

PPGEnf”: 

 

Objetivo: Capacitar os alunos bolsistas para atuação junto a graduação e 

inserção nas diferentes atividades do PPGEnf, bem como, possibilitar o 

desenvolvimento da visão crítica do panorama dos Programas de Pós-

graduação no Brasil  

 

Envolvidos: Bolsistas do Programa de Demanda Social (DS)-PROAP  e 

bolsas Reuni de Assistência de Ensino (REUNI).  

 

Atividades : 

 

São atribuições dos alunos bolsistas:  

1) Atuar diretamente junto à graduação: 

- no atendimento de alunos da graduação em conjunto com professor da 

disciplina, 

- no acompanhamento de aulas práticas e teóricas da graduação, 

independentemente das atividades previstas na disciplina de Docência 

Orientada 

- no suporte didático ou pedagógico aos docentes na organização de 

atividades teóricas e práticas; 

- criar agenda para atendimento de alunos de graduação e pós-graduação 

junto ao PPGEnf 

2) Realizar docência orientada em aulas teóricas e práticas; 

3) Realizar orientação de alunos de iniciação científica;  

4) Auxiliar no preparo de material didático junto ao PPGEnf; 

5) Auxiliar na execução do plano de controle da produção intelectual 

junto ao corpo docente 

6) Realizar busca ativa, com preenchimento de planilha de dados dos 

docentes para o coleta CAPES com informações precisas e atuais; 

7) Rastrear editais de fomento compatíveis com a área de concentração 

do programa, linhas de pesquisa e docentes do programa; 

8) Participar na organização de eventos junto ao PPGEnf, bem como na 

divulgação, monitoria e elaboração de relatórios conclusivos, 

9) Oferecer suporte aos demais mestrandos, mantendo-os informados 

das atividades desenvolvidas junto ao PPGEnf, 

10) Fortalecer a produção de docentes e discentes do PPGEnf     

estimulando vínculos e buscando produções coletivas, 



11) Auxiliar nas relações temáticas e interseções de relacionamento 

interpessoal entre docentes e discentes, 

12) Reconhecer e compreender a política institucional do PPGEnf e do 

PG no Brasil, 

13) Apresentar relatório parcial para o PPGEnf (semestral – até o final 

da 1ª semana de julho) e anual (na primeira semana de dezembro)do 

período de concessão da bolsa com descrição das atividades 

desenvolvidas, conforme regulamento das bolsas de Demanda social 

(PROAP) e REUNI. 
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