
PRG/CPP Nº 001/15 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA – CURSO DE TURISMO 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino: Turismo, Educação e Interdisciplinaridade, Coordenado pela 

Professora Andyara Lima Barbosa da Unidade Acadêmica Faculdade de Administração e 

Turismo 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: Turismo, Educação e Interdisciplinaridade envolvendo as 

seguintes disciplinas:  

Linha I/A – 1710007 Psicologia do Turismo, 1710055 Turismo e Comunicação, 1710016 

Comunicação e Turismo; 

Linha I/B -  1710009 Pesquisa em Turismo I, 1710019 Ética e Turismo, 1710023 Pesquisa em 

Turismo II; 1710006 Sociologia do Turismo; 

 

Linha II/A – 1710001 Fundamentos Históricos e Teóricos do Turismo, 1710004 Turismo 

Contemporâneo, 1710005 Historia do Brasil e do Turismo, 1710011 Historia da 

Cultura Brasileira e o Turismo; 1710040 Viagem, Viajantes e Relatos de 

Viagens; 

Linha II/B - 1710014 Lazer e Turismo, 1710018 Hospitalidade e Turismo; 1710015  

Patrimônio e Turismo; 

 

Linha III/A – 1710003 Geografia do Turismo, 1710012 Turismo e Meio Ambiente;  

Linha III/B - 1710008 Políticas Públicas, Planejamento e o Turismo, 1710021 Gestão de                   

destinos Turísticos, 1710024 Projetos Turísticos; 

 

Linha IV/A – 171002 Gastronomia, 1710032 Gestão de Restaurantes,  

Linha IV/B - 1710013 Gestão de Eventos, 1710020 Gestão de Meios de Hospedagem, 1710017 

Gestão de Agencias de Viagens e Transportes Turísticos.  

 

Nome da Coordenadora: Andyara Lima Barbosa 

 

Período de Atividades: 11/05/15 a 31/12/15 

 

Número de vagas: 03 (três) vagas para ampla concorrência  e 05 (cinco) vagas para discentes 

assistidos por programas geridos pela PRAE (assistência a ser comprovada no 

ato da inscrição por documento emitido pela PRAE) 

 

Período e horário das inscrições:  04 a 06 de maio de 2015, das 17 as 21 horas. 

 

Local das inscrições: Departamento de Turismo – DTur, no 4º andar do campus Porto. 

 

Requisitos para a inscrição: comprovante de matricula no Curso de Turismo da UFPel; ter 

disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais (a tarde, preferencialmente, ou a 

noite, sempre em horários que não coincidam com disciplinas presenciais em 



que o aluno se encontre matriculado) para se dedicar às atividades ligadas à 

bolsa, não possuir vínculo com nenhum outro tipo de bolsa, exceto as concedidas 

pela PRAE (moradia estudantil, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio 

transporte, auxílio instrumental odontológico e auxílio pré-escolar), atender os 

critérios do Edital de Seleção bolsista (disponível no site da PRG) 

Documentos necessários na inscrição: currículo (não precisa ser no modelo lattes), histórico 

escolar (impresso a partir do COBALTO), ficha de inscrição preenchida 

(disponível no site da PRG), cópia da identidade e CPF. Para vaga de 

vulnerabilidade social anexar cópia comprovante de assistência por algum dos 

seguintes programas geridos pela PRAE: moradia estudantil, auxílio moradia, 

auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio instrumental odontológico e 

auxílio pré-escolar.  

  

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: Análise do currículo em termos de 

experiências de trabalho - peso 2,0 (dois); desempenho acadêmico a ser 

comprovado com a entrega do histórico escolar no ato da inscrição - peso 3,0 

(três);  redação com o objetivo de avaliar a capacidade do discente em termos de 

escrita e concepção teórica sobre o fenômeno turístico – peso 5 (cinco); e ainda 

análise da disponibilidade de horário - 20 (vinte) horas semanais (a tarde, 

preferencialmente,  ou a noite, desde que os horários  não  coincidam com 

disciplinas presenciais em que o aluno se encontre matriculado. 

 

Data e horário das provas: dia 07 de maio de 2015, às 17 horas. 

 

Local das provas: Departamento de Turismo – DTur, no 4° andar, Campus Porto.  

 

Divulgação dos resultados: dia 08 de maio, às 15 horas.  

 

Apresentação da documentação dos selecionados: dia 11 de maio às 15 horas, a saber: cópia 

do CI e do CPF, cópia do cartão bancário (exceto conta poupança e conjunta), 

comprovação da PRAE (exceto para as vagas de ampla concorrência). O Termo 

de Compromisso do Bolsista estará  disponível para preenchimento no DTur. 

Observação: a destinação dos discentes selecionados para as Linhas I, II, III ou IV é atribuição 

da Coordenação do Projeto, ouvidos os professores que o integram. 

 

 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 30 de abril de 2015.                          

 

______________________________________ 

Andyara Lima Barbosa 

 

 

 
 


