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1. EDITAL 
 

O Departamento Centro de Engenharias da Unidade Curso de Engenharia Eletrônica da 
Universidade Federal de Pelotas torna público que realizará Concurso Seletivo para o 
preenchimento de vaga(s) no Programa Bolsas Acadêmicas, modalidade iniciação ao ensino, 
para atuação em Projeto de Ensino, de acordo com a Resolução 005/2014 e Edital PRG 
001/2014, conforme especificação do Campo 2: 
 

2. IDENTIFICAÇÃO  
 

Título do Projeto: Colocando em Prática o Aprendizado 
 
Períodos de Atividades: 10/05/2014 até 31/12/2014 
 
Número de vagas e tipo de seleção: 4 demanda universal e 2 demanda social 
 
Período e horário das inscrições: 30 de abril de 2014 até 06 de maio de 2014 
 
Local das inscrições: Colegiado do Curso de Engenharia Eletrônica 
 
Requisitos para a inscrição: Para se candidatar o aluno não deverá estar cursando o primeiro 
nem o ultimo semestre do curso. O candidato deverá estar regularmente matriculado em um 
dos três curso da Universidade Federal de Pelotas (UFPel): Engenharia Eletrônica, 
Engenharia de Controle e Automação ou Engenharia de Computação. O candidato deverá 
colocar no envelope destinado às inscrições, localizado na secretaria do colegiado do Curso 
de Engenharia Eletrônica, os seguintes documentos: o seu currículo Lattes selecionando a 
opção de impressão “Resumido (padrão CNPq)”; o Formulário Inscrição Discente Bolsista 
PBA Modalidade Projeto de Ensino Edital 001 2014 Anexo 02, devidamente preenchido e 
digitado, que se encontra no site http://wp.ufpel.edu.br/prg/bolsas/bolsas-de-projeto-de-

ensino/, não sendo aceito o formulário preenchido a mão. O candidato não poderá estar 
vinculado a outro tipo de bolsa concedida pela UFPEL ou por qualquer entidade de fomento 
ao ensino, à pesquisa e à extensão, excetuados os auxílios vinculados à Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis (PRAE). O candidato concorrente na modalidade de ingresso por 
demanda social deverá apresentar, também, o atestado da PRAE comprovando esta condição. 
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Tipos de provas: A seleção será feita através duas etapas. A primeira etapa será eliminatória 
e classificatória. A mesma constará de uma prova de múltipla escolha contendo questões de 
raciocínio lógico e de conhecimentos específicos, tendo todas as questões o mesmo peso, 
sendo classificados os 15 candidatos com as maiores pontuações nas provas. Em caso de 
empate na última colocação, irão para a segunda etapa todos os empatados. A segunda etapa 
será classificatória e constará de uma entrevista com a banca avaliadora. 
 
Data e horário das provas: Primeira etapa será no dia 06/05/2014 das 18h30min as 
19h30min não sendo permitida a entrada de candidatos após as 18h30min. A segunda etapa 
será realizada no dia 07/05/2014 tendo o seu início às 18h30min sendo a chamada dos 
candidatos feita na ordem alfabética. Os candidatos que não participarem da primeira etapa ou 
que não estejam presentes no momento que forem chamados para a segunda etapa serão 
desclassificados. 
 
Local das provas: Laboratório de eletromagnetismo do Curso de Engenharia Eletrônica 
 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 30 de abril de 2014 
 
 

______________________________________ 
Coordenador/a de Projeto de Ensino 

 
Ciente: ______________________________ 
 (Chefe de Departamento) 


