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1. EDITAL 
O Projeto de Ensino GAMA: Grupo de Apoio em Matemática, Coordenado pelo Professor Cícero Nachtigall, do 
Instituto de Física e Matemática da Universidade Federal de Pelotas, torna público que realizará Concurso Seletivo 
para o preenchimento de vaga(s) no Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo com a Resolução 05/2014, Edital PRG 
Nº 01/15 e IN PRG Nº 01/15, conforme a identificação do Campo 2.                                                                                                                                        
 
2. IDENTIFICAÇÃO  
Título do Projeto: Grupo de Apoio em Matemática - GAMA.  
Períodos de Atividades: de julho de 2015 a dezembro de 2015. 
Ano letivo de: 2015. 
Número de vagas: 01 (uma) mais cadastro de reserva. 
Período e horário das inscrições: de 15 de junho a 22 de junho de 2015. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas na página http://wp.ufpel.edu.br/projetogama/. O candidato deverá realizar a 
inscrição online e preencher a ficha de inscrição (disponível na página), imprimir a ficha, assinar e entregá-la no dia da prova de 
seleção, juntamente com o restante da documentação. Maiores informações poderão ser obtidas pelo email 
gama.ufpel@gmail.com ou pessoalmente com os professores Alexandre Molter, Carlos Campani, Cícero Nachtigall, Joseane da 
Silva Porto, Rejane Pergher ou Luciana Chimendes. 
Documentação:  
- Ficha de inscrição preenchida e assinada; 
- Cópia da carteira de identidade e CPF; 
- Cópia do cartão bancário (Conta corrente de qualquer banco onde o correntista seja o próprio candidato); 
- Histórico escolar atualizado fornecido pelo COBALTO; 
- No caso de alunos inscritos pela demanda social, entregar um atestado emitido pela PRAE. 
Requisitos para a inscrição: 
- Estar regularmente matriculado e frequentando curso de nível superior na UFPel;  
- Possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades ligadas à bolsa; 
- Não 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); 
- Ter desempenho acadêmico compatível com a função que se propõe a exercer e com as tarefas relacionadas às bolsas de 
graduação; 
- Ter cursado ou estar cursando pelo menos uma das seguintes disciplinas: Pré-cálculo, Cálculo I, Cálculo 1, Cálculo 1A. 
Tipos de provas: Prova escrita, entrevista e histórico escolar. Na prova escrita serão abordados conteúdos de conjuntos e funções. 
Data e horário das provas: 23 de junho de 2015 às 14:00hs. 
Local das provas: Rua Felix da Cunha, 809, sala 401, Centro – Pelotas (Antigo Mega Vestibular).   
 
3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 15 de junho de 2015.                          
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                                                       Coordenador do Projeto 

 


