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Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino Núcleo de Apoio à Cartografia e Topografia - NACarT, Coordenado pela Professora 

Angélica Cirolini da Unidade Acadêmica Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas, torna 

público que realizará Concurso Seletivo para o preenchimento de vagas no Programa Bolsas Acadêmicas, de 

acordo com a Resolução COCEPE 05/2014 e o Edital PRG Nº 002/16, conforme a identificação do Campo 2.                                                                                                                                       

 

2. IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome do Projeto de Ensino: Núcleo de Apoio à Cartografia e Topografia - NACarT, disciplinas a serem 

atendidas – Cartografia (0800084), Cartografia e Geodésia (0800014), Topografia (0800018) 

Nome da Coordenadora: Angélica Cirolini 

Período de Atividades: 02/05/16 a 16/12/16  

Número de vagas e vinculação da mesma (ampla concorrência ou vulnerabilidade social/econômica): uma vaga 

com ampla concorrência + uma vaga com vulnerabilidade social/econômica 

Período e horário das inscrições: 19/04/2016 a 26/04/2016 no horário das 14h às 17h 

Local das inscrições: Sala de Professores 06 do Prédio da Antiga Alfândega (Praça Domingos Rodrigues, n. 2, 

Bairro Porto – Pelotas/RS) 

Documentos exigidos para homologação da inscrição do candidato: Formulário de Inscrição Discente, disponível 

em http://wp.ufpel.edu.br/netgeo/files/2016/04/Formulario_inscricao.pdf; Histórico escolar 

original e atualizado, emitido pelo Sistema Cobalto; Candidatos à vaga de vulnerabilidade 

social/econômica deverão comprovar a assistência por algum dos programas/bolsas de assistência 

estudantil geridos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis/PRAE. 

Requisitos para a inscrição: Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPel; Ter cursado com 

aprovação as disciplina de Topografia e/ou Cartografia e/ou Cartografia e Geodésia; Possuir 

disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades ligadas à bolsa.   

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: Prova escrita (5,0) + Currículo (3,0) + Entrevista (2,0)  

 A prova escrita abordará conteúdos de Cartografia e Topografia, como coordenadas geográficas, 

planas e locais, métodos de levantamento topográfico. Na análise de currículo serão avaliadas as 

notas das disciplinas referentes ao projeto de ensino, a média geral e a produtividade do 

acadêmico. Por fim, a entrevista verificará a disponibilidade de horários dos acadêmicos e 

demostrará os objetivos que norteiam o projeto. 

Data e horário das provas: Prova escrita - 27/04/2016 às 9h / Entrevista - 27/04/2016 às 10:30h 

Local das provas: Sala 04 do Prédio da Antiga Alfândega (Praça Domingos Rodrigues, n. 2, Bairro Porto– 

Pelotas/RS). 

 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 18 de Abril de 2016.                          

 

______________________________________ 

Angélica Cirolini 

Coordenadora do Projeto de Ensino 

 
Obs.: A cópia exposta no mural do curso encontra-se assinada. 

http://wp.ufpel.edu.br/netgeo/files/2016/04/Formulario_inscricao.pdf

