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FIPE SENIOR CCR - 2018 
 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA PARA O PROJETO de nº 048666 - "MAPEAMENTO E 
UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE  INFORMÁTICA EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS DO 

CAMPO DA 8ª CRE" 
 
 

Professora responsável: Drª Liziany Müller Medeiros 
 
 

INSCRIÇÃO: 
 

� Período de inscrição: de 16/04 a 20/04/2018 das 8:30 as 12:00h. 
� Procedimentos para inscrição: A inscrição será realizada presencialmente na sala 4205 no 

prédio 43 através da entrega dos seguintes documentos: formulário de inscrição (Anexo I), 
tabela de pontos (Anexo II) cópia documentada do currículo Lattes, cópia dos comprovantes de 
matricula e do histórico do curso e cópia do RG e CPF. 
 

REQUISITOS EXIGIDOS DO CANDIDATO  
� Estar regularmente matriculado na Universidade Federal de Santa Maria em cursos de 

graduação ou cursos de nível médio e/ou profissionalizante das escolas técnicas da UFSM. 
� Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no portal do aluno. 
� Possuir currículo Lattes atualizado na base do CNPq. 
� Possuir conta corrente pessoal, para viabilizar implantação da bolsa.  
� Não ter vínculo empregatício ou outras bolsas, exceto aquelas que possuam objetivos 

assistenciais, de manutenção ou de permanência (RN 017/2006 – CNPq). 
� Cumprir as atividades do plano de atividades do bolsista de 20 horas semanais (Anexo I) 

 
SELEÇÃO 

� A seleção será efetuada pela análise do currículo Lattes, onde será selecionado o candidato 
com a maior pontuação. No Anexo III consta a tabela para pontuação de acordo com os 
critérios de avaliação. 

 
CLASSIFICAÇÃO  

� O resultado da avaliação preliminar estará disponível no Mural do prédio 43 no dia 23/04/2018. 
� É responsabilidade do solicitante verificar a avaliação realizada e solicitar revisão de análise, 

caso julgue necessário, dentro de 48 h do prazo da publicação, presencialmente na sala 4205 
do prédio 43 ou por email da professora responsável lizianym@hotmail.com.  

� A convocação será mediante a necessidade do projeto, avisado por email da professora 
responsável lizianym@hotmail.com. 

 
REMUNERAÇÃO 

� A bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, terá duração de oito meses 
a partir de 01/05/2018. 
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ANEXO I - Ficha de inscrição 

 
 
 

1. Nome: _______________________________________________ 
 

2. Matricula na UFSM: ________________________ 
 

3. Documento identidade (número e órgão emissor):__________________ 
 

4. CPF:________________________ 
 

5. Data de nascimento:______________________ 
 

6. Endereço:___________________________________________ 

Bairro:  ______________________ CEP:_______________________ 
 
Município:______________________ 

 
7. Telefone residencial__________________ Celular:_______________ 

 
8. E-mail:___________________________________________ 

 
Disponibilidade de Horários: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
Manhã 

 
     

Tarde 
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ANEXO II - Tabela de pontuação 

 
Nome do candidato: 
 

Critérios Pontos Pontuação 
1. Participação em projetos de 
pesquisa, extensão e ensino na área 
de Educação do campo; 

0,20 para cada projeto   

2. Bolsista de iniciação cientifica, 
extensão ou monitoria em áreas 
relacionadas a Educação do campo 
e/ou Educação a distância; 

0,20 para cada semestre   

3. Palestras/cursos ministrados ou 
equivalentes  em áreas relacionadas 
a Educação do campo e/ou 
Educação a distância; 

0,20 para cada   

4. Resumos publicados em Anais de 
eventos em áreas relacionadas a 
Educação do campo e/ou Educação 
a distância;; 

0,10 para cada   

5. Artigo publicado em Revistas 
classificadas no sistema Qualis – 
Capes em áreas relacionadas a 
Educação do campo e/ou Educação 
a distância;;  

0,20 para cada   

6. Capítulos de Livro em áreas 
relacionadas a Educação do campo 
e/ou Educação a distância;; 

0,20 para cada   

7. Participação em Eventos 
Científicos, com carga horária menor 
de 20 h, relacionados  a Educação 
do campo ou Educação a distância; 

0,20 para cada até no máximo 1,0  

8. Participação em Eventos 
Científicos, com carga horária 
equivalente ou maior de 20 h, 
relacionados  a Educação do campo 
ou Educação a distância; 

  

SOMA DA PONTUAÇÃO TOTAL :  
 
 
 

Assinatura do Candidato: ___________________________________ 
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ANEXO III -  Plano de atividades do bolsista 
 
 

 O bolsista irá atuar em todas as etapas do projeto "MAPEAMENTO E UTILIZAÇÃO DOS 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS DO CAMPO DA 8ª CRE" , 

realizando as seguintes atividades durante o período de vigência da bolsa: 

 

�  Revisão bibliográfica: atualização constante de material bibliográfico sobre o tema do projeto, 

buscando artigos científicos via web e material das Bibliotecas da UFSM. 

�  Auxílio na elaboração e diagramação dos questionários para aplicar à equipe diretiva, 

educadores e educandos das escolas do campo da 8º Coordenadoria Regional de Educação. 

�  Auxiliar na coleta dos dados: aplicação dos questionários a equipe diretiva, educadores e 

educandos das escolas do campo da 8º Coordenadoria Regional de Educação. 

�  Monitorar, identificar e atender as dificuldades: auxiliar e propor estratégias para manter o 

andamento do projeto dinâmico e eficiente. 

�  Tabulação/Organização dos dados: utilizar software de planilha eletrônica, visando preparar os 

dados para análise estatística e elaboração de tabelas e figuras que serão utilizados na 

redação de trabalhos. 

�  Análise dos dados: aplicação de software estatístico para análise de dados.  

�  Interpretação dos resultados: interpretação dos dados analisados com revisão bibliográfica 

atualizada fundamentando a discussão dos resultados obtidos. 

�  Publicação dos resultados: redação de resumos e artigos científicos com vistas à divulgação 

dos resultados obtidos. Apresentação de trabalhos em eventos como congressos e jornadas 

acadêmicas. 

 

 
 
 
 


