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Edital N° 001/2016 

 

Edital de Seleção de Bolsistas para o Projeto de Extensão “Formação de 

professores: Desafios e possibilidades da integração das TIC nas práticas de pesquisa” 

para o período de Maio a Dezembro de 2016. 

 

A Coordenadora da Ação de Extensão “Formação de professores: desafios e 

possibilidades da integração das TIC nas práticas de pesquisa” da Universidade Federal 

de Santa Maria torna público o Edital para seleção de acadêmicos de cursos de graduação 

da UFSM para Bolsa de Extensão Universitária, conforme Resolução 001/2013, mediante os 

requisitos e critérios abaixo estabelecidos. 

 

1 OBJETO 

  

O presente Edital tem por objeto regulamentar a seleção de 01 (um) acadêmico dos 

cursos de graduação da Universidade Federal de Santa Maria, que receberá Bolsa de 

Extensão Universitária, para atuar junto ao projeto “Formação de professores: desafios e 

possibilidades da integração das TIC nas práticas de pesquisa” contemplado com recursos 

do Fundo de Incentivo à Extensão (FIEX 2016), como segue: 

 

2 CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Publicação do Edital 25/04/2016 Será disponibilizado na página do CE - 
www.ufsm.br/ce 

Período para inscrição 25/04/2016 a 

29/04/2016 

Inscrição através de email: Enviar email 
para meliseperuchini@gmail.com 
contendo nome, curso e currículo 
Lattes.  

Divulgação dos inscritos 

selecionados para entrevista 

02/05/2016 Será disponibilizado na página do CE e 
através de email dos candidatos. 

Entrevista 03/05/16 Horário e local: sala 3181 – Prédio 16 - 
CE - das 11h às 12h 

Divulgação dos resultados 05/05/2016 Será disponibilizado na página do CE - 
www.ufsm.br/ce 
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Início das atividades 09/05/2016 Conforme orientação da coordenadora 

 

 

3 DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão realizadas de 25 de abril a 02 de maio de 2016, através do 

endereço eletrônico meliseperuchini@gmail.com, para onde os interessados devem enviar 

mensagem contendo nome completo, curso e currículo Lattes.  

 

4. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO:  

Cursos de graduação/licenciatura do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa 

Maria: Educação Especial, Pedagogia e Programa Especial de Graduação: Formação de 

Professores para Educação Profissional e Tecnológica. 

 

5 DAS VAGAS:  

Será disponibilizada 01 (uma) vaga para titular e uma vaga para suplente.  

 

6 DA CARGA HORÁRIA: (20h)  

O acadêmico selecionado deverá dispor de carga horária semanal de 20h para atuação no 

projeto. A disponibilidade também será objeto de avaliação na seleção.  

 

7 REQUISITOS: 

I. Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação da UFSM.  

II. Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no portal do aluno.  

III. Possuir conta corrente pessoal no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, para 

viabilizar pagamento da bolsa. Não será permitida conta poupança ou conta conjunta.  

IV. Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza, salvo Beneficio 

Socioeconómico - BSE.  

V. Cumprir as atividades constantes do plano de atividades do bolsista, a ser proposto pelo 

coordenador no ato da entrevista, em jornada de no mínimo 16h e no máximo 20h semanais 

de atividades.  

VI. Participar, no ano corrente, de atividades relacionadas ao projeto de extensão.  

VII. O não atendimento aos itens acima mencionados implicará no cancelamento da bolsa.  

 

8 PROCESSO SELETIVO: 

I. O processo seletivo de Bolsista de Extensão ficará a cargo da coordenação do projeto.  

II. O processo seletivo será composto de duas fases: 
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a) A primeira fase da seleção se dará pela análise do currículo Lattes enviado por email.  

b) A segunda fase da seleção, no dia 03/05/2016, será constituída por entrevista que tratará 

da disponibilidade do candidato e de seus conhecimentos na área do projeto (Educação e 

Tecnologias).  

III. O Coordenador da Ação de Extensão deverá remeter as informações pessoais do 

acadêmico selecionado ao setor responsável pelo pagamento da Bolsa de Extensão, para 

que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

 

10 DISPOSIÇÕES FINAIS  

I. Não serão aceitas inscrições com dados incompletos e/ou sem currículo Lattes.  

II. A bolsa de extensão não gerará qualquer vínculo empregatício entre o bolsista de extensão 

e a UFSM.  

III. O bolsista poderá ser desligado de sua função, a qualquer tempo, nos seguintes casos:  

a) por proposta do coordenador, desde que justificada por escrito.  

b) por solicitação do próprio bolsista, por escrito.  

 

 

 

 

 

 

 

Karla Marques da Rocha 
Coordenadora do Programa de Extensão: 

Formação de professores: Desafios e possibilidades da integração das TIC nas 
práticas de pesquisa 


