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FIEX 2020 - EDITAL N° 001/2020 

Núcleo de Estudos e Extensão em Desenvolvimento Territorial - NEDET - UFSM 

Seleção de Bolsistas  

 

Tornamos público que, no período de 25 a 29 de julho de 2020, estarão abertas as 

inscrições para a seleção de bolsistas no âmbito do Programa de Extensão em Desenvolvimento 

Territorial do Centro Serra (PREDETER Centro Serra), registrado no GAP-CCR sob o número 

045353, contemplado no Edital FIEX 2020 da UFSM conforme descrito a seguir: 

 

1. Das vagas:  

 

02 (duas) vagas para bolsistas de Iniciação Científica ao Extensionismo. 

 

2. Do perfil almejado das/os candidatas/os: 

 

Tendo em vista a oportunidade de aprendizado proporcionada pela participação no projeto, o 

bolsista de Iniciação Científica ao Extensionismo deverá desenvolver atividades cujos objetivos 

compreendem aspectos relacionados à atuação e formação extensionista, ou seja, exercitando a 

aplicação prática de métodos e técnicas de extensão universitária. Para tanto, almeja-se que possa 

ter: 

● Habilidade para atuação com agricultores familiares, assentados de reforma agrária, povos 

indígenas, comunidades quilombolas, grupos de mulheres e juventude rural em contexto de 

Desenvolvimento Territorial; 

● Experiência em organização de eventos, congressos, seminários, capacitações, oficinas, etc; 

● Experiência em atividades de organizações sociais, entidades representativas, associações 

comunitárias, cooperativas, poder público, voluntariado, outros; 

● Habilidade com dinâmicas participativas; 

● Preferencialmente ter CNH categoria B; 

● Conhecimento em elaboração de projetos agropecuários e desenvolvimento rural; 

● Domínio de software de escritórios (Office, Google Earth, outros). 

 

3. Dos requisitos para a inscrição: 
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● Ser estudante regular de graduação da UFSM;  

● Ter disponibilidade de (no mínimo) 16 horas semanais; 

● Ter preferencialmente um dia completo disponível para saídas de campo; 

● O candidato não poderá estar vinculado à outra bolsa, independente do órgão financiador. 

 

4. Da inscrição: 

 

Enviar todos os documentos por e-mail (nedetufsm@gmail.com), no período de 25 de 

julho de 2020 a 29 de de julho de 2020. 

● Ficha de Inscrição (em anexo) preenchida (Enviar em versão PDF); 

● Carta de intenções (modelo em anexo) (Enviar em versão PDF);  

● Histórico da graduação; 

● Currículo com cópias dos documentos comprobatórios devidamente numerados (os 

comprovantes devem estar numerados (no nome do arquivo) correspondente ao item 

apresentado no currículo). 

 

- O envio da documentação deve ser pelo e-mail pessoal do candidato. 

 

5. Dos critérios e período de seleção: 

● Análise dos documentos enviados por ocasião da inscrição; terão preferência, em caso de 

empate, os candidatos com maior número de semestres cursados em seu curso de graduação; 

● O período de análise e seleção, com análise do currículo, histórico e carta de intenções, 

ocorrerá dia 30 de julho de 2020. 

 

6. Da divulgação dos resultados: 

 

Os resultados serão divulgados no dia 30 de julho de 2020.  

 

7. Documentação necessária para cadastro dos bolsistas selecionados: 

 

Os bolsistas selecionados deverão apresentar a seguinte documentação após a divulgação do 

resultado:  

● Comprovante de matrícula atual; 

● Cópia do documento de identidade; 
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● Cópia do CPF;  

● Comprovante de conta corrente pessoal no Banco do Brasil ou Caixa Econômica 

Federal; 

 

8. Do início das atividades das/os bolsistas: 

As/os bolsistas selecionados iniciarão suas atividades no dia 01 de agosto de 2020. 

 

9. Dúvidas: 

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo E-mail: nedetufsm@gmail.com 

 

 

 

 

Santa Maria, 25 de Julho de 2020. 

 

 

                                            

 

                                                             

                                                      Prof. Dr. José Marcos Froehlich – SIAPE 2050888 

Coordenador do Programa de Extensão em Desenvolvimento Territorial do Território 

Centro Serra - Registro do Programa GAP-CCR 045353 
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FIEX 2020 UFSM – Edital 01-2020 NEDET - UFSM 

Ficha de Inscrição (Enviar em versão PDF) 

 

Nome: _________________________________                 Idade:__________________ 

Curso:__________________________________                Semestre:________________ 

Matrícula:_______________________________                Possui CNH ? (  ) Sim (  ) Não 

Telefone/Celular:_________________________                 Possui BSE ? (  ) Sim (  ) Não 

E-mail:________________________________ 

 

Presente em Santa Maria no período de recesso acadêmico de inverno?   (  ) Sim (  ) Não  

Presente em Santa Maria no período de recesso acadêmico de verão?      (  ) Sim (  ) Não  

 

Horários Disponíveis: 

Durante a suspensão das atividades presenciais (REDE):   

Turno Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Manhã      

Tarde      

 

No retorno das atividades presenciais:  

Turno Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Manhã      

Tarde      

 

 

Data de preenchimento: ___/____/_____  
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FIEX 2020 UFSM – Edital 01-2020 NEDET - UFSM 

 

CARTA DE INTENÇÕES 

 

A. Descreva de forma breve a sua trajetória acadêmica e profissional, o que for relevante para a 

sua candidatura a ser bolsista no  Programa de Extensão em Desenvolvimento Territorial do 

Território Centro Serra; 

B. Descreva os motivos que o(a) levaram a se inscrever neste edital; 

C. Você já participou de outros projetos de extensão? Caso positivo, descreva a ação e a sua 

participação; 

D. Caso possua, relate suas experiências de atuação junta a agricultores familiares, assentado de 

reforma agrária, povos indígenas, comunidades quilombolas, grupos de mulheres e 

juventude rural. 

 

Formatação: deve ter no máximo 2 páginas, ser formatada com Fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento 1,5; enviar em versão PDF. 


