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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA PROJETO DE PESQUISA 

A coordenação do projeto de pesquisa Design de interfaces usáveis e acessíveis em soluções 

computacionais para apoiar o ensino/ aprendizagem está selecionando 1 (um(a)) bolsista de iniciação 

científica para atuar no projeto. As atividades a serem desenvolvidas envolvem o estudo e aplicação de 

conceitos e estratégias relacionados a usabilidade e acessibilidade no design de sistema para internet. O 

enfoque desta pesquisa, neste ano de 2017, é investigar e aplicar estratégias que possam apoiar a 

interação entre o computador e pessoas com deficiência visual. 

Vigência da bolsa: 01/03/2017 até 31/12/2017. 

O valor mensal da bolsa é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), com dedicação semanal de 20 

horas. 

Requisitos 

 Possuir bom desempenho acadêmico. 

 Não possuir vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza. 

 Disponibilizar 20 horas semanais para o cumprimento de suas atividades relacionadas ao projeto.  

 Atender às demandas que vierem a ser exigidas pela coordenação do projeto para o bom 

desempenho e cumprimento das atividades previstas. 

 Comprometer-se com a divulgação do trabalho em eventos acadêmicos (no mínimo uma 

publicação). 

 

Processo de Seleção 

 A inscrição deverá ser feita mediante envio de 

o Comprovante de matrícula e do histórico acadêmico simplificado. Ambos os documentos 

podem ser obtidos no Portal do Aluno. 

o Currículo do(a) candidato(a) no formato Lattes (http://lattes.cnpq.br)  

 O envio desses três documentos deve ser feito para o e-mail marcos.silva@ufsm.br até o dia 06 

de Março de 2017 às 23h55min.  

 O assunto/título do e-mail deve ser: Seleção Bolsista para Projeto de Pesquisa 

o Se caso tiver interesse em se candidatar para o Projeto de Extensão “Prática no Ensino e 

Desenvolvimento de Soluções Computacionais Acessíveis”, que é do mesmo 

coordenador, poderá fazer a inscrição nos dois projetos em um mesmo e-mail. Neste 

caso, o e-mail também precisa conter as informações descritas no edital do Projeto de 

Extensão, e o assunto/título do e-mail deve ser: Seleção Bolsista para Projeto de 

Pesquisa e Extensão. 



Ao enviar o e-mail, o(a) candidato(a) já estará inscrito(a) para participar da seleção. A seleção será com 

base nos documentos enviados.  

Se caso houver necessidade, com o objetivo de coletar mais informações sobre os candidatos, etc., os 

candidatos selecionados receberão um e-mail para agendar uma entrevista, que poderá ocorrer entre os 

dias 07 e 09 de Março de 2017. 

O resultado será publicado até o dia 10 de Março de 2017 na página do Colégio Politécnico da UFSM e 

por e-mail, que será enviado para todos os candidatos inscritos. 

Outras informações, como os direitos e obrigações dos bolsistas, podem ser encontradas no edital 

assinado pelo Prof. Valmir Aita, intitulado “Edital para seleção de bolsistas em projetos de ensino, 

pesquisa e extensão do Colégio Politécnico da UFSM para o ano de 2017”. 

Qualquer dúvida referente ao processo de seleção deverá ser encaminhada para o coordenador do 

projeto: marcos.silva@ufsm.br 

  

 

 

Santa Maria, 01 de Março de 2017. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Alexandre Rose Silva 

Coordenador do Projeto 

 


