
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

TECSOL/UFPEL
Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias Sociais e Economia Solidária

EDITAL   UNIFICADO   PARA     SELEÇÃO     DE     BOLSISTAS  

• Projeto Reciclar-Pelotas: Consolidação e gestão da rede de cooperativas de catadores na PNRS
• Programa Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Econômicos Solidários – Etapa 2013

O Núcleo TECSOL/UFPEL torna público que estão abertas inscrições para a seleção de 
bolsistas  no âmbito do Programa de  Apoio  à  Extensão  Universitária  - Edição 2013 
(PROEXT/2013), do Ministério da Educação, financiador do Projeto Reciclar Pelotas do Programa 
Incubadora TECSOL.

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De 10 a 17 de junho de 2013.

2. LOCAL E HORÁRIOS
Núcleo TECSOL – Rua Lobo da Costa, 859 – Sala 1 (Lobo da Costa esquina Félix da 

Cunha), das 14h00 às 18h00

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
a) entregar no local de inscrição, no prazo acima estabelecido:

– o  documento  FORMULÁRIO  DE  SOLICITAÇÃO  DE  BOLSA –  CANDIDATO  A 
BOLSA,  disponível  em  http://wp.ufpel.edu.br/prec/bolsas-de-extensao/probec/.  O 
documento deve ser entregue preenchido, impresso e assinado;

– histórico escolar (DRA).
b) estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFPel;
c) ter sido aprovado em pelo menos 3 disciplinas do curso em que está matriculado (incluindo 

disciplinas reaproveitadas);
d) ter aprovação em 75% ou mais das disciplinas cursadas no curso em que está matriculado 

(incluindo disciplinas reaproveitadas);
e) não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais (excetuados os auxílios 

destinados pela Assistência Estudantil);
f) apresentar tempo disponível para dedicar às atividades relativas ao projeto/programa de 

extensão do edital disputado.

4. Atenção: EM CASO DE CLASSIFICAÇÃO PARA A BOLSA, após o resultado da seleção serão 
exigidos os seguintes documentos, a serem entregues na PREC:

4.1. Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso);
 4.2.  Plano de trabalho (de acordo com o formulário “Plano de Trabalho do Bolsista”, 

disponível na página da PREC:  http://wp.ufpel.edu.br/prec/bolsas-de-extensao 
/probec/), preenchido pelo coordenador do projeto/programa.

 4.3. dados bancários: conta corrente e individual (vedada a utilização de conta poupança 
ou de conta conjunta de qualquer natureza).
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5. PROCESSO DE SELEÇÃO 
A seleção dos candidatos será feita por comissões formadas pelos professores e pelos 

bolsistas já atuantes nos projetos, constando das seguintes etapas:

1a. etapa: Oficina de informação.
Será  realizada no dia 19  /06,   quarta-feira,    das     14     às     17h  , na  Sala  de  Reuniões  da 
Fundação Simon Bolívar (mesmo prédio do Núcleo TECSOL/UFPEL). A participação na 
oficina é obrigatória.

2a. etapa: Pré-seleção. 
A comissão tomará em consideração as informações prestadas na ficha de inscrição e nos 
exercícios realizado na 1a. Etapa.

3a. etapa (eventual): Entrevista 
Os  candidatos pré-selecionados poderão ser chamados para entrevistas. Serão 
informados da data e horário através de e-mail. Entretanto, as comissões só procederão a 
esta etapa se o número de pré-selecionados exceder às vagas disponíveis.

6. PERÍODO DAS BOLSAS
O período das bolsas será de 1o. de julho de 2013 a 28 de fevereiro de 2014 (8 meses).

7. VALOR DAS BOLSAS: 
R$ 365,00 (trezentos sessenta e cinco reais) mensais.

8. ÁREAS DE CONHECIMENTO PREFERENCIAIS PARA A SELEÇÃO

Atividade programada Área(s) preferencial(is) do(s)  
bolsista(s)

Nº de bolsas

Assessoramento para regularização jurídica de 
empreendimentos cooperativos

direito 1

Desenvolvimento colaborativo de software livre 
para comercialização solidária

ciência da computação 1

Construção de páginas web para 
empreendimentos de economia solidária

design digital 1

Assessoramento e formação para agricultores 
familiares na área de produção animal

medicina veterinária, zootecnia, 
tecnologia de alimentos 

1

Desenvolvimento de processos de gestão 
participativa

administração, economia, 
processos gerenciais

4

Total.................................................................... 8

9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
A divulgação da relação dos alunos contemplados com as Bolsas ocorrerá no dia 25 de junho de 
2013 através de listagem afixada na sede do TECSOL e divulgada na página da UFPEL.

10. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
Os alunos selecionados deverão entregar a documentação necessária para a homologação (ver 
item 4 deste Edital) até o dia 30/05/2013, sob pena de cancelamento da bolsa.

11. OUTRAS INFORMAÇÕES
Entre em contato com o Núcleo TECSOL através do e-mail  ecosol.ufpel@gmail.com, ou 

visitando a sua sede (Lobo da Costa, 859, sala 1), pela manhã ou pela tarde.
                                     

Prof. Henrique Andrade Furtado de Mendonça
Coordenador do Núcleo TECSOL/UFPEL

mailto:ecosol.ufpel@gmail.com

