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SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), através do projeto Institucional 
FIEX Nº 048435, torna pública a abertura de inscrições para seleção de 
acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de graduação em 
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL E AGRONOMIA da UFSM  (Campus 
Santa Maria) para Bolsa de Extensão Universitária, conforme Resolução 01/2013. 
 
1. INSCRIÇÃO DOS(DAS) CANDIDATOS(AS):  

     A inscrição se dará mediante envio do currículo, via email, para: 
juarezf2007@gmail.com e 7lurimayer@gmail.com  

 
2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Etapa 1: envio do currículo até o dia 30/04/2019 às 10:00 hs. 

2.2 Etapa 2: Entrevista com candidato(a): dia 30 /04/2019 das 11:00 hs até 
13:00 hs – Sala 13 do Departamento de Zootecnia (prédio 78) 

2.3 Etapa 3: Divulgação do Resultado Final – dia 30/04/2019 – 14 hs 
 
2.3 Local: Mural do Departamento de Zootecnia 
 
3. DA BOLSA E DAS VAGAS  

A bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 mensais, terá duração máxima de até 
oito meses, a partir de 02/05/2019. 

 
a) candidato(a) deverá cumprir as seguintes exigências 

4.1 Não dispor de nenhuma outra bolsa institucional e apresentar dados de 
carência econômica quando for o caso;  
 
4.2 Obrigatoriedades do(a) estudante contemplado(a):  
– Realizar atividades de acordo com o previsto no projeto, inclusive rotinas 
administrativas que digam respeito à própria execução dos mesmos, até o limite de 
50% da carga horária mensal e/ou semestral do projeto;  
– Desenvolver atividades de trabalho acadêmico, de acordo com sua formação 
específica, de no mínimo 16 e no máximo 20 horas semanais, excetuando-se 
períodos esporádicos de atividades a serem realizadas de caráter multi ou 
interdisciplinar entre diferentes projetos e ações;  
– Seguir planejamento semestral de atividades estabelecido pelo projeto, enviando 
relatório mensal assinado ao coordenador;  



– 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, indicando que é ou foi bolsista FIEX/UFSM;  
– Participar do Curso de Extensão a ser oferecido durante a JAI ou do Fórum 
Regional Permanente de Extensão, além de reuniões/encontros sempre que 
solicitado pela Pró-Reitoria de Extensão/Gabinetes de Projetos;  
O não atendimento aos itens acima mencionados implicará no cancelamento da 
bolsa.  

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Projeto.  

7.2 Outras informações podem ser obtidas:  

- Juarez Felisberto – e-mail: juarezf2007@gmail.com ou telefone/WhatsApp: 
55-99985 5678 e/ou  

- Luis Ricardo Mayer – e-mail: 7lurimayer@gmail.comm ou 
telefone/WhatsApp: 55 99670 8114  

7.3 Informações de mídia sobre o projeto:  

http://tvcampus.ufsm.br/video/horta-comunitaria-dom-ivo-lorscheister-acontece-na-
ufsm  

https://farol.ufsm.br/video/horta-comunitaria-dom-ivo-lorscheister-acontece-na-ufsm  

http://coral.ufsm.br/arco/sitenovo/?p=5449  

https://diariosm.com.br/not%C3%ADcias/geral/horta-comunit%C3%A1ria-beneficia-
11-fam%C3%ADlias-do-residencial-dom-ivo-lorscheiter-1.2102501  
 
 
Santa Maria, 29 de abril de 2019  
Juarez Felisberto  
Coordenador do Projeto FIEX 048435  
Departamento de Zootecnia  
Centro de Ciências Rurais - UFSM 


