
 
 

Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino Projeto de apoio ao aprendizado em Matemática e Estatística, Coordenado pelo Professor 

Alexandre Molter, 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  

Nome do Projeto de Ensino: Projeto de apoio ao aprendizado em Matemática e Estatística. O aluno poderá se 

candidatar a seguinte disciplina: 

 1) Álgebra Linear e Geometria Analítica (0100045) 

 

Nome do Coordenador: Alexandre Molter 

Período de Atividades: 01/10/15 a 31/12/15 

Número de vagas e vinculação da mesma (ampla concorrência):02 (duas). 

Período e horário das inscrições: de 22 de setembro de 2015 até 29de setembro de 2015, das 9:00às 14:00.  

Local das inscrições: Secretaria do Departamento de Matemática e Estatística ou Secretaria do Instituto de Física e 

Matemática, sala 335 e sala 302, prédio 05, Campus Capão do Leão. Obs.:Devido a greve dos servidores técnico 

administrativos solicitamos que os interessados entrem em contato via telefone ou e-mail com as duas secretarias 

para verificar o horário de atendimento. 

 

Requisitos para a inscrição: 1)possuam disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades 

ligadas à bolsa;apresentem desempenho acadêmico compatível com as atividades referentes à bolsa; 2) comprovem 

aprovação ou liberação na(s) atividade(s) de ensino objeto da Monitoria ou equivalente(s), a critério da coordenação 

do Projeto de Ensino e especificadas no Edital de Seleção de Bolsista; 3) não estejam vinculados 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);Documentos: 1) Ficha de inscrição preenchida e 

assinada (disponível no local da inscrição); 2) Cópia da carteira de identidade e CPF; 3) Cópia do cartão bancário 

(conta corrente na qual o candidato seja o titular); 4) Histórico atualizado emitido pelo COBALTO;  

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação:Análise de Currículo e entrevista. 

Data e horário do processo seletivo:30de setembro de 2015, às 14hs (Capão do Leão). 

Local das provas:Secretaria do Departamento de Matemática e Estatística, sala 335, prédio 05, Campus Capão do 

Leão.Obs.:No dia das provas os candidatos deverão trazer as cópias dos documentos acima citados. 

 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas,21de setembro2015. 

 
______________________________________ 

Alexandre Molter 

Coordenador do Projeto  
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