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SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O  

PROJETO DE ENSINO Nº 050181 (Portal de Projetos/UFSM) 

 

“A produção textual como instrumento de cidadania” 

 

 

O Colégio Politécnico da UFSM, atendendo à Resolução N.001/2013, que 

dispõe sobre a concessão, critérios de acesso, permanência e suspensão de Bolsas 

Estudantis de Ensino, de Pesquisa e de Extensão da Universidade Federal de Santa 

Maria, está selecionando bolsista para atuar em atividades de Extensão nas áreas 

de administração e de contabilidade do Colégio Politécnico.  

Estão sendo ofertadas 02 (duas) bolsas, com vigência de março de 2020 até 

dezembro de 2020, para atuar no Projeto nº 050181 – A produção textual como 

instrumento de cidadania.  

Para atuação no projeto, poderão se inscrever estudantes, regularmente 

matriculados na UFSM, que não possuam nenhuma outra bolsa institucional e que 

atendam aos seguintes requisitos: 

 

Bolsista 1 – ser estudante de graduação em Licenciatura Plena em Letras – 

com habilitação em Língua Portuguesa.  

 

Bolsista 2 – ser estudante de graduação, curso de Tecnologia ou curso 

técnico da área de informática, com conhecimento em programação.  

 

Inscrição  

A inscrição poderá ser realizada mediante o envio dos seguintes documentos: 

comprovante de matrícula, histórico acadêmico simplificado e uma breve justificativa 

para concorrer à seleção. Os documentos necessários à inscrição deverão ser 

enviados via e-mail para o endereço eletrônico candida@politecnico.ufsm.br, no 

período de 03/03/2020 até às 23h59min do dia 10/03/2020. 
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Processo de seleção 

A seleção será feita com base em: análise dos documentos e entrevista. 

Após a análise da documentação por e-mail o(a) candidato(a) receberá a 

homologação e/ou confirmação de entrevista, que ocorrerá no dia 12/03/2020 

(quinta-feira), a partir das 14 horas, na sala 224-A do Bloco G, no Colégio Politécnico 

da UFSM. 

 

Direitos e Obrigações 

Os bolsistas selecionados terão os seguintes direitos: 

• receber bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), durante o 

período de vigência (até 31 de dezembro de 2020), 

• estar incluído na cobertura do seguro contra acidentes pessoais, nos horários 

de atuação da bolsa, 

• ter horário definido para o exercício de suas atividades como bolsista, sem 

prejuízo de suas demais atividades acadêmicas, 

• receber orientações que se fizerem necessárias para o desempenho de suas 

atividades. 

Os bolsistas selecionados terão as seguintes obrigações: 

• disponibilizar no mínimo 16 (dezesseis) até no máximo 20 (vinte) horas 

semanais para o cumprimento de suas atividades, 

• manter endereço residencial, telefones, e-mail e dados bancários atualizados; 

• atender às demandas que vierem a ser exigidas  para o bom desempenho 

das atividades, conforme descrição abaixo. 

 

Descrição detalhada das atividades do bolsista 1 – área de Letras: 

 

Atividade 1: Auxiliar os alunos na escrita e reescrita de diversos gêneros textuais, 

em contexto extraescolar (turno da tarde), buscando desenvolver a cultura da 

reescrita.  
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Atividade 2: Orientar os textos produzidos a partir do instrumento Bilhete Orientador, 

que prioriza o processo de escrita (evolução do aluno nas diversas reescritas) em 

detrimento do produto final (nota); 

 

Atividade 3: Auxiliar na produção de material didático, pautado em pesquisas acerca 

da metodologia de ensino da produção escrita.  

 

Atividade 4: Contribuir para o bom desempenho dos alunos em concursos;  

vestibulares e no processo seletivo do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

uma vez que a produção escrita é parte primordial desses concursos. 

 

Atividade 5: Participar de eventos e congressos para que o projeto seja amplamente 

divulgado na Jornada Acadêmica Integrada da UFSM e em outros eventos da área 

da Linguística Aplicada  (subárea de Letras em que o projeto se insere).  

 

Atividade 6: Participar e orientar estudantes nas suas produções textuais em 

plantões de redação.  

 

Descrição detalhada das atividades do bolsista 2 – área de Informática: 

 

Atividade 1: Continuar o desenvolvimento de um website para ser utilizado como 

recurso para facilitar a leitura e releitura dos textos produzidos, bem como verificar 

longitudinalmente o desempenho individual de cada aluno.  

 

Atividade 2: Colocar o aplicativo elaborado para ser testado tanto pelos professores 

orientadores quanto pelos alunos. Além disso, colher feedback dos usuários quanto 

ao auxílio do site para as aulas de produção textual.  

 

Atividade 3: Reelaborar e rever o planejamento do aplicativo no sentido de aprimorá-

lo.  
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Atividade 4: Participar de eventos e congressos para que o projeto seja amplamente 

divulgado na Jornada Acadêmica Integrada da UFSM e em outros eventos da área 

da Linguística Aplicada  (subárea de Letras em que o projeto se insere).  

 

Atividade 5: Criar perfil do projeto em redes sociais e alimentar periodicamente o 

perfil com as atividades desenvolvidas.  

 

Santa Maria, 03 de março de 2020. 

 

 

 

                                                      

                                          Profa. Dra. CÂNDIDA MARTINS PINTO 

Coordenadora do Projeto 


