MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Núcleo de Apoio Técnico à Execução de Projetos

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR
DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E ECONOMIA SOLIDÁRIA
EDITAL 01/2017 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 o seguinte projeto:
Projeto / programa
Bem da Terra - "Rede de redes" num
circuito local de comércio justo e solidário
(CLCJS)

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

O presente edital está orientado de acordo com a legislação federal vigente e os
regramentos internos correspondentes da UFPel.
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De 03 a 06 de maio de 2017.
2. FORMA DE INSCRIÇÃO
Formulário on-line, através do sítio web: http://wp.ufpel.edu.br/tecsol/ (a partir do início
do prazo) acessível no link: https://goo.gl/forms/mSl3iUHak1D491VG2.
Projeto /
programa
Bem da Terra

Órgão
financiador
PROEXT/MEC

Valor

Duração

R$400,00

7 meses

Número
de vagas
3

4. VAGAS POR ÁREAS DE CONHECIMENTO / CURSO E POR ÁREAS DE
ATUAÇÃO
Duração da bolsa

7 meses

Área de
conhecimento/Curso
Ciências Agrárias e
Ciências Ambientais

Área de atuação
do projeto
Ciências Sociais
Aplicadas

Número de vagas

3

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;
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(c) cópia do histórico escolar atualizado com média (fornecido pela CRA ou Cobalto),
para o e-mail: tecsol@ufpel.edu.br 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) dispor de 20 horas semanais (no mínimo 3 turnos ininterruptos) para dedicar às
atividades relativas aos projetos;
(f) experiência comprovada em Economia Solidária. Enviado para o e-mail:
tecsol@ufpel.edu.br até o prazo final das inscrições
(g) memorial com a proposta de trabalho junto ao Tecsol. Enviado para o e-mail:
tecsol@ufpel.edu.br até o prazo final das inscrições.
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/bolsasdeextensao/probec/documentos/
(c) Dados bancários: conta corrente individual (vedada a utilização de conta
poupança ou de conta conjunta de qualquer natureza).
7. PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção será feita por comissão coordenada pelos Professores Décio Cotrim (FAEM),
Jose Ricardo Kreutz (FAMed), Lucio André Fernandes (FAEM) e Maria Regina
Caetano Costa (ICH).
O processo de seleção se desenvolverá nas seguintes etapas:
(a) Etapa 1: Análise do histórico escolar, memorial e documentos de inscrição. Seleção
de 3 candidatos por cada vaga.
(b) Etapa 2: Entrevista presencial para os/as candidatos/candidatas aprovados na etapa
anteriores – a agenda de entrevistas será informada por e-mail e /ou por SMS aos
candidatos.
8. PERÍODO DAS BOLSAS
(a) Bolsas de 7 meses: junho/2017 a dezembro/2017
9. VALOR DAS BOLSAS:
R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.
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10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
A divulgação da relação dos alunos contemplados com as Bolsas ocorrerá no dia
19/05/2017 através de e-mail destinado a todos/as os/as candidatos/as.

11. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃODOS ALUNOS SELECIONADOS
Os alunos selecionados deverão entregar a documentação necessária para a
homologação (ver item 6 deste Edital) até o dia 24/05/2017, sob pena de cancelamento
da bolsa.
12. CRONOGRAMA
Divulgação do edital/Início das inscrições
Fim das inscrições
Resultado Etapa 1
Etapa 2: Entrevistas
Divulgação dos resultados
Prazo para entrega de
documentação dos selecionados

03/05
06/05
09/05
17/05
19/05
24/05

13. OUTRAS INFORMAÇÕES
Entre em contato com a Coordenação do Núcleo através do e-mail tecsol@ufpel.edu.br
pelo telefone (53) 3921-6299.

Pelotas, 27 de abril de 2017.

Prof. 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)'

