
Ministério da Educação
Universidade Federal de Pelotas

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Núcleo de Apoio Técnico à Execução de Projetos

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE
DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E ECONOMIA SOLIDÁRIA

EDITAL   01/2016   PARA     SELEÇÃO     DE     BOLSISTA     DE     EXTENSÃO     E     CULTURA  

O Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias Sociais e Economia Solidária (TECSOL) da 

UFPel torna pública a abertura de seleção unificada de bolsistas para os seguintes projetos: 

Projeto / programa Financiamento

Bem da Terra - "Rede de redes" num circuito local 
de comércio justo e solidário (CLCJS)

PROEXT/MEC - Programa Nacional de Extensão 
Universitária / Ministério da Educação e Cultura

Construção de bases da agricultura ecológica 
pela economia solidária 

PROEXT/MEC - Programa Nacional de Extensão 
Universitária / Ministério da Educação e Cultura

Incubação  Tecnológica  de  Empreendimentos 
Econômicos  Solidários  na  Região  Sul  do  Rio 
Grande do Sul - Incubadora TECSOL-UFPel

PRONINC/SENAES - Programa Nacional de 
Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 
Populares / Secretaria Nacional de Economia 
Solidária

O presente edital está orientado de acordo com a legislação federal vigente e os regramentos 

interno correspondentes da UFPel.

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO

De 11 de março a 18 de março de 2016.

2. FORMA DE INSCRIÇÃO

Formulário on-line, acessível no sítio web: http://wp.ufpel.edu.br/tecsol/  (a partir do início do prazo).

3. NÚMERO E SUB-MODALIDADES DE BOLSAS:

Sede Projeto / programa Órgão financiador Valor Duração Número 
de vagas

Pelotas

Bem da Terra (...) PROEXT/MEC 400,00 10 meses 12

Construção de bases (...) PROEXT/MEC 400,00 10 meses 3

Incubação (...) PRONINC/SENAES 400,00 6 meses 1

Eldorado 
do Sul Incubação (...) PRONINC/SENAES 400,00 6 meses 2

1

http://wp.ufpel.edu.br/tecsol/


4. VAGAS POR ÁREAS DE CONHECIMENTO / CURSO E POR ÁREAS DE ATUAÇÃO

SEDE PROJETO / 
PROGRAMA

DURAÇÃO 
DA BOLSA

ÁREA DE 
CONHECIMENTO / 
CURSO

ÁREA DE ATUAÇÃO 
NO PROJETO

NÚMERO 
DE VAGAS

Pelotas

Bem da Terra (...) 10 meses

Psicologia ou teatro 
ou dança Processos grupais 2

Direito Jurídica 2

Ciências sociais 
aplicadas

Planejamento 
econômico 3

Design Comunicação 1

Ciências humanas 
ou letras e artes Processos grupais 2

Jornalismo Comunicação 1

Cinema Comunicação 1

Construção de 
bases (...) 10 meses

Ciências agrárias Adequação 
sociotécnica 2

Ciências sociais 
aplicadas ou 
ciências humanas 
ou letras e artes

Processos grupais 1

Incubação (...) 6 meses Bacharelado em 
Ciências sociais

Pesquisa em 
empreendimentos de 
economia solidária

1

Eldorado do 
Sul Incubação (...) 6 meses Transportes 

terrestres
Planejamento em 
logística 2

5. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Para  candidatar-se  às  bolsas  referentes  a  este  edital,  o/a  estudante  candidato/candidata  deverá 

preencher os seguintes requisitos:

(a) estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFPel;

(b) preencher o formulário on-line referido no item 2 até o prazo final das inscrições; 

(c) enviar cópia do histórico escolar atualizado com média (fornecido pela CRA ou Cobalto), para o e-

mail: editaltecsol2016@gmail.com até o prazo final das inscrições (o arquivo com o histórico deve ser 

remetido  como  anexo da  mensagem);  os  alunos  de  1o.  Semestre  deverão  enviar  o  atestado  de 

matrícula em lugar do histórico escolar.

(d) não ser recebedor/recebedora de qualquer outra bolsa paga por programas oficiais (excetuados os 

auxílios destinados pela Assistência Estudantil);

(e)  estar  matriculado/matriculada em um total  máximo de 28 créditos  de  disciplinas,  somando os 

turnos manhã e tarde (sem limite para o turno da noite); 

(f) dispor de 20 horas semanais para dedicar às atividades relativas aos projetos;

(g) ter disponibilidade de horário às sextas-feiras pela manhã para cursar disciplina eletiva relacionada 

às atividades dos projetos. Em caso do/da candidato/candidata já estar matriculado em disciplina de 

2



seu curso,  ele/ela precisará cancelar  a matrícula para garantir  a disponibilidade do horário para a 

atividade de ensino do TECSOL.

(h) assistir integralmente à oficina de formação que ocorrerá no  sábado, dia 19/03, nos turnos da 
manhã e tarde (9:00-12:00; 13:30-16:30), no prédio do Lyceu Maciel (em frente ao Mercado Público, 

entrada pela Rua Andrade Neves).

OBSERVAÇÃO:  os  itens  (g)  e  (h)  não  se  aplicam aos  candidatos  às  bolsas  destinadas  à  sede 

Eldorado do Sul.

6. DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA BOLSA (APENAS EM CASOS DE APROVAÇÃO NA 

SELEÇÃO)

Em caso de classificação para a bolsa , após o resultado da seleção,   serão exigidos os seguintes 

documentos a serem entregues no Núcleo TECSOL-UFPel:

(a) Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso);

(b)  Plano de trabalho do bolsista, preenchido pelo coordenador do projeto disponível na página da 

PREC: http://wp.ufpel.edu.br/prec/bolsas-de-extensao/probec/documentos/

(c) Dados bancários: conta corrente individual (vedada a utilização de conta poupança ou de conta 

conjunta de qualquer natureza). Observação: para os bolsistas do projeto 'Incubação' será necessário 

abertura de 'conta comum eletrônica' no Banco do Brasil.

7. PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos para a sede Pelotas será feita por comissão coordenada pelos Professores 

Antônio Carlos Martins da Cruz (CIM), Lúcio André de Oliveira Fernandes (FAEM) e Maria Regina 

Caetano Costa (ICH); para a sede Eldorado do Sul a comissão será formada pelos professores Letícia  

Dexheimer, Clara Natalia Steigleder Walter e Carlos Oliva Pretto (todos do CIM).

O processo de seleção se desenvolverá nas seguintes etapas:

(a) análise do histórico escolar e documentos de inscrição.

(b) avaliação de produção escrita, que será realizada ao final de oficina de formação (não se aplica aos 

candidatos da sede Eldorado do Sul).

(c)  entrevista  presencial  para  os/as  candidatos/candidatas  aprovados  nas  etapas  anteriores  –  a 

agenda de entrevistas será informada por e-mail e por SMS aos candidatos.

8. PERÍODO DAS BOLSAS

(a) Bolsas de 10 meses: abril/2016 a janeiro/2017

(b) Bolsas de 6 meses: maio/2016 a outubro/2016

9. VALOR DAS BOLSAS: 

R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A divulgação da relação dos alunos contemplados com as Bolsas ocorrerá no dia 28/03/2016 através 
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de e-mail destinado a todos/as os/as candidatos/as.

11. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS SELECIONADOS

Os alunos selecionados deverão entregar a documentação necessária para a homologação (ver item 6 

deste Edital) até o dia 31/03, sob pena de cancelamento da bolsa.

12. CRONOGRAMA

Divulgação do edital 07 de março

Início das inscrições 11 de março

Fim das inscrições 18 de março

Oficina (in)formativa 19 de março

Entrevistas 21 a 25 de março

Divulgação dos resultados 28 de março

Prazo para entrega de 
documentação dos selecionados 31 de março

13. OUTRAS INFORMAÇÕES

Entre em contato com a Coordenação do Núcleo através do e-mail editaltecsol2016@  gmail.com   ou 

pelo telefone (53) 3921.6299.

                                     

Prof. Antônio Cruz
(Centro de Integração do Mercosul / Núcleo TECSOL-UFPEL)

Coordenador do Projeto

'Incubação Tecnológica de Empreendimentos Econômicos Solidários na 

Região Sul do Rio Grande do Sul - Incubadora TECSOL-UFPel'

Prof. Lúcio Fernandes
(Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel / Núcleo TECSOL-UFPEL)

Coordenador do Projeto 

'Construção de bases da agricultura ecológica pela economia solidária'

Prof.a Maria Regina Caetano Costa
(Instituto de Ciências Humanas / Núcleo TECSOL-UFPEL)

Coordenadora do Programa 

'Bem da Terra - "Rede de redes" num circuito local de comércio justo e solidário (CLCJS)'
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