
 
 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE COLABORADORES  
 

Projeto “Clubes de Computação: uma rede de aprendizagem” 

 
O Projeto Clubes de Computação: uma rede de aprendizagem, vinculado ao grupo de             
pesquisa “Comunicação, Cultura e Tecnologias (CoCTec)” da Universidade Federal de          
Pelotas, torna pública a chamada de inscrições para a seleção de estudantes e docentes              
colaboradores (voluntários) para participação nas atividades do grupo na Rede de Clubes de             
Computação, em suas parcerias nacionais com o Centro Tecnológico Educacional de Pelotas            
(CETEP/SMED), Prefeitura Municipal de Pelotas, Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa; e           
internacionais com universidades e instituições da África do Sul e Moçambique.  
Para conhecer o trabalho do CoCTec e entender o que o grupo de pesquisa realiza na                
comunidade local, nacional e internacional por meio de suas ações e sua abrangência             
interdisciplinar, acesse o site oficial https://wp.ufpel.edu.br/coctec/.  
Por meio deste Edital em particular, os candidatos selecionados, dependendo da área em que              
forem alocados no CoCTec, irão trabalhar de maneira imediata no apoio às seguintes atividades:  

a) elaboração de materiais didáticos (roteiros em texto, áudio e vídeo) que serão utilizados             
em clubes de computação com programação, robótica e eletrônica; 

b) construção de novas propostas pedagógicas visando compatibilizar os clubes de          
computação e a teoria do pensamento computacional com as atuais tendências do            
movimento maker na educação e aprendizagem criativa; 

c) professores em atividades realizadas nos clubes de computação (escolas municipais e           
Centro Tecnológico da prefeitura municipal de Pelotas); 

d) produção científica, por meio da elaboração de artigos científicos e publicações com os             
professores do CoCTec; 

e) eventos realizados no escopo do projeto (Scratch Day, oficinas, cursos, feiras e palestras             
para professores e alunos da rede, parceiros, comunidade acadêmica e externos); 

f) comunicação interna e externa do grupo de pesquisa, visando a prestação de serviço à              
comunidade local por meio da ampla divulgação das atividades de ensino, pesquisa e             
extensão do Projeto. 

 
1. INSCRIÇÃO 
As inscrições estão abertas de 05 de dezembro a 13 de dezembro de 2017, por meio do                 
formulário on-line disponível em https://goo.gl/JHdqfw. Você pode acessar o formulário          
diretamente neste link ou por meio da notícia divulgada no site oficial do CoCTec              
(wp.ufpel.edu.br/coctec).  

https://wp.ufpel.edu.br/coctec/
https://goo.gl/JHdqfw
https://wp.ufpel.edu.br/coctec/


 
2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:  
Os requisitos para a inscrição no processo seletivo são: 
2.1 Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação ou Pós-Graduação ou ser docente de              
Instituições de Ensino Superior públicas ou privadas, de qualquer área do conhecimento e: 
2.2 Disponibilizar de tempo presencial (12 horas semanais) para dedicar às atividades relativas ao              
projeto. 
 
3. VAGAS E PROCESSO DE SELEÇÃO 
3.1 Todos os candidatos selecionados receberão uma capacitação básica certificada nas áreas de             
Aprendizagem Criativa, Pensamento Computacional e Robótica Educacional. Os(as)        
selecionados para as áreas de Comunicação e Design receberão, além dos três principais, uma              
capacitação técnica relacionada às atividades a serem realizadas.  

3.2 A seleção dos candidatos será realizada pela Comissão Julgadora, composta pelos            
professores coordenadores do Projeto, por meio da análise de documentação (inscrição) e            
entrevista coletiva a ser realizada no dia 14 de Dezembro de 2017 na sala 301A, do Centro de                  
Engenharias da UFPel (Cotada).  

3.2.1 É preferível que os(as) candidatos(as) estejam cursando e/ou demonstrarem forte           
interesse em trabalhar com: 

Áreas relacionadas, porém não 
restritas a: 

Principais atividades a serem desenvolvidas 

Jornalismo  

 

- Atualização de website e mídias sociais; 
- Redação de releases para os veículos de       

comunicação da UFPel (CCS e CEng), imprensa       
local e internacional; 

- Fotografia e cobertura de eventos selecionados; 
- Press Clipping; 
- Análise de Conteúdo e Redes Sociais. 

Design digital 

Design gráfico 

Artes Visuais 

Cinema e Artes Visuais 

Cinema e Animação 

 

- Produção de material gráfico para eventos; 
- Material digital para redes sociais (Facebook,      

Twitter e Instagram); 
- Planejamento e elaboração de branding para o       

Projeto; 
- Material didático padronizado para utilização nos      

clubes de computação; 
- Apresentações digitais e físicas do Projeto; 
- Edição de vídeos. 

Ciência da Computação 

Engenharias 

Pedagogia 

Matemática 

- Pesquisar bases epistemológicas que    
fundamentam o processo do Pensamento     
Computacional (PC); 

- Definir e organizar pesquisas que avaliem o PC        
nos clubes de computação; 

- Coletar dados e avaliar os dados coletados nos        
clubes de computação; 

- Produção científica em PC; 



- Apoio na organização de eventos envolvendo o       
PC.  

Psicologia 

Antropologia  

Ciências Sociais 

Todas as licenciaturas 

Pedagogia 

 

 

- Pesquisar bases teóricas que fundamentam a      
Aprendizagem e a Aprendizagem Criativa; 

- Investigar sobre os modos de vida e demandas        
contemporâneas do cotidiano de crianças e      
jovens; 

- Definir e organizar pesquisas que avaliem o       
impacto dos clubes de computação na vida dos        
estudantes, professores e familiares atingidos     
com o Projeto; 

- Coletar, avaliar e relatar os dados dos clubes de         
computação; 

- Produção científica em Aprendizagem Criativa; 
- Apoio na organização de Feiras de Inovação e        

Criatividade (FICs) no Rio Grande do Sul.  

Letras Tradução Português-Inglês 

Letras Inglês 

Relações Internacionais  

Direito 

- Tradução de documentos oficiais; 
- Material didático; 
- Publicações relativas aos programas de     

internacionalização; 
- Apoio na elaboração de Planos de Trabalho e        

Memorandos de Entendimento entre a UFPel e       
instituições estrangeiras, quando alinhados com o      
Projeto; 

- Planejar e apoiar a organização de eventos       
internacionais envolvendo o Projeto e países      
parceiros do CoCTec. 

Engenharia Ambiental 

Engenharia Agrônoma 

Engenharia Civil 

Engenharia Eletrônica 

Engenharia Hídrica 

Engenharia de Automação e 

Controle 

Engenharia do Petróleo 

- Participar das atividades relacionadas a Robótica      
Educacional, com o objetivo de: 

- Pesquisar, planejar e aplicar estratégias     
envolvendo soluções para a agricultura por meio       
da robótica e da eletrônica; 

- Organizar eventos para os clubes de computação       
e parceiros, envolvendo o tema Meio Ambiente,       
Agricultura, Inovação e Tecnologias.  

 
ATENÇÃO! 
Os cursos indicados são apenas baseados na grade de cursos de graduação e pós-graduação da               
que têm relação direta com as atividades pretendidas. Porém, as vagas não estão restritas aos               
alunos de cursos indicados, podendo o(a) candidato(a) se aplicar para qualquer vaga,            
independentemente de sua formação e curso acadêmico.  
 
O(a) candidato(a) que não possua experiência em todas as atividades da área para a qual se                



candidatar pode indicar isto na inscrição, e terá a oportunidade de ser orientado(a) por              
pesquisadores e professores do CoCTec no desenvolvimento de tais capacidades.  
 
4.  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADO 
A divulgação de selecionados será realizada no dia 15 de Dezembro de 2017. 
 
5. PERÍODO DE ATIVIDADE 
O período de atividade dos(as) estudantes selecionados(as) para o Projeto será de 08 de              
Dezembro de 2017 a 31 dezembro de 2018, considerando os recessos e férias acadêmicas de               
acordo com o Calendário da UFPel.  
 
6. LOCAIS PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES 
Atualmente, o Projeto realiza suas atividades em três locais. Os horários podem ser flexibilizados,              
de acordo com o engajamento e participação do bolsista.  
 

Local 

Prédio do Centro de Engenharias (Cotada) Sala A301 - Rua Benjamin Constant, 989 - 
Porto  

Centro Tecnológico Educacional de Pelotas (Cetep) - Rua Andrade Neves, 2282 

Escolas Municipais de Pelotas 

 
  

 
Pelotas, 05 de dezembro de 2017 

 
 
 
 
 
 

 
Profª. Rosária Ilgenfritz Sperotto 

Coordenadora do Projeto 
Coordenadora do CoCTec  


