
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE DIREITO 

PROJETO DE PESQUISA 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTE BOLSISTA 

O Projeto de Pesquisa “O desenvolvimento dos métodos de punição e de controle social no Brasil” 

seleciona estudante bolsista PBIP-DA da UFPel.  

1 (uma) vaga: Vulnerabilidade Social 

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

- Estar regularmente matriculado no Curso de Direito da UFPel;

- Estar vinculado a um ou mais dos seguintes programas de auxílio geridos pela Pró-Reitoria de Assuntos

Estudantis (PRAE): Moradia Estudantil, Auxílio Moradia, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio

Institucional Odontológico, Auxílio Pré-Escolar ou Auxílio Deslocamento, em caso de bolsa da UFPel.

- Não estar vinculado a outro tipo de bolsa concedida pela UFPEL ou por qualquer entidade de fomento ao

ensino, à pesquisa e à extensão, salvo auxílios vinculados à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).

- Ter desempenho acadêmico compatível com as atividades previstas no plano de trabalho do projeto de

pesquisa;

- Não ter vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente do exercício de atividades de

qualquer natureza, inclusive os de estágio remunerado, durante a vigência da bolsa;

- Experiência em projetos; participação em Congressos de Iniciação Científica;

- Possuir conta corrente aberta em qualquer banco (não poder ser conta conjunta ou conta poupança).

- Interesse; Histórico de graduação; Currículo.

OBRIGAÇÕES DO(A) BOLSISTA 

- Apresentar sua produção científica no Congresso de Iniciação Científica (CIC) da UFPel e outros eventos;

- Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa, em ritmo compatível com as exigências do

curso, durante o ano letivo, e, de forma intensificada, nas férias letivas;

- Participar, com aproveitamento, de atividades formativas propostas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, sempre que convocado(a).

INSCRIÇÕES 

- As inscrições estão abertas desde o dia 30/03/2016 até o dia 05/04/2016, às 23h59min.

- Os/as interessados/as devem enviar e-mail para libertasufpel@gmail.com, anexando ao e-mail: cópia do CPF 
e RG, histórico de graduação, atestado de matrícula no semestre/ano atual (emitido pelo DRA, Colegiado de 
Curso ou Cobalto), documento comprobatório da situação de vulnerabilidade social, currículo simplificado, 
cópia do cartão bancário (banco, agência e conta corrente). Todos os documentos devem estar em formato PDF. 

Inscrições: de 30/03/2016 até 05/04/2016, às 23h59min 

Entrevistas: 06/04/2016, às 13h. 

Resultado final: 07/04/2016, através do site: wp.ufpel.edu.br/libertas 

DURAÇÃO E VALOR DA BOLSA 

- A duração da bolsa será até 31/07/2016.

- A bolsa terá valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Pelotas, 30 de março de 2016. 

BRUNO ROTTA ALMEIDA 

Coordenador do Projeto de Pesquisa 

mailto:libertasufpel@gmail.com

