
ANEXO 01 – Edital PRG/CPP Nº 05/17  

MODELO DE EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino Monitorias de Química da Madeira para o Curso de Engenharia Industrial Madeireira, 

Coordenado pelo Professor Gabriel Valim Cardoso da Unidade Acadêmica Centro de Engenharias da 

Universidade Federal de Pelotas, torna público que realizará Concurso Seletivo para o preenchimento de vaga no 

Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo com a Resolução COCEPE 05/2014 e o Edital PRG Nº 05/17, conforme 

a identificação do Campo 2.                                                                                                                                       

 

2. IDENTIFICAÇÃO  

 

Projeto de Ensino Monitorias de Química da Madeira para o Curso de Engenharia Industrial 

Madeireira, referente as disciplinas de Química da Madeira (1640087) e Química da Madeira 

Experimental (1640043). 

Coordenador: Prof. Gabriel Valim Cardoso 

Período de Atividades: 05/06/2017 a 31/12/2017 

Número de vagas e vinculação da mesma (ampla concorrência): (01) uma vaga ampla concorrência 

Período e horário das inscrições: de 30/05/2017 a 01/06/2017 das 08h:15min - 12h:15min. 

Local das inscrições: Laboratório de Painéis de Madeira - LAPAM, no Prédio onde se localiza o curso 

de Engenharia Industrial Madeireira (Rua Conde de Porto Alegre, n° 793, Centro) 

Requisitos para a inscrição: 

a) entregar no local de inscrição, no prazo estabelecido no respectivo edital: 

- documento FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DISCENTE, Anexo 03 do Edital 05/17, que deverá ser 

impresso, preenchido e assinado (disponível em http://wp.ufpel.edu.br/prg/2017/05/29/resultado-final-

selecao-de-projetos-de-ensino-e-normas-para-implementacao-das-bolsas-de-ensino-2017/); 

- cópia do histórico escolar atualizado com média (fornecido pelo CRA ou Cobalto); 

b) estar regularmente matriculado no curso de Engenharia Industrial Madeireira da UFPEL; 

c) não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais (excetuados os auxílios recebidos pela 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE), nem possuir vínculo empregatício de qualquer natureza; 

d) dispor de 20 horas semanais para dedicar às atividades relativas ao projeto, ter cursado e ter sido 

aprovado nas disciplinas de Química da Madeira e Química da Madeira Experimental e não estar 

concluindo o Curso no ano de 2017.  

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: A seleção dos candidatos será realizada por comissão 

formada pelo coordenador do projeto e professores vinculados ao curso de Engenharia Industrial 

Madeireira, constando das seguintes etapas: Entrevista (Peso 6) e avaliação do Histórico (Peso 4). 

Data e horário das provas: As entrevistas ocorrerão na sexta-feira dia 02 de junho de 2017 as 08:30h. 

Local das provas: As entrevistas ocorrerão no Laboratório de Química da Madeira no Prédio onde se 

localiza o curso de Engenharia Industrial Madeireira (Rua Conde de Porto Alegre, n° 793, Centro) por 

ordem de inscrição. 

 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 29 de maio de 2017.                         

 

 

Gabriel Valim Cardoso 

Coordenador do Projeto de Ensino 

 


