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1. EDITAL 
 

O Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas torna público que realizará 

Concurso Seletivo para o preenchimento de vaga(s) no Programa Bolsas Acadêmicas, de 

acordo coma resolução 05/2014 e Instrução Normativa PRG/CPP 001/14, conforme a 

identificação do Campo 2:                                                                                                                                         
 

2. IDENTIFICAÇÃO  
 

Disciplinas com códigos: 01 vaga para cada conjunto de disciplinas 

- 01 vaga* - Geometria Descritiva: Geometria Descritiva (1110079); Representação Gráfica I 

(1640004); Geometria Descritiva (1640008); 

- 01 vaga* - Desenho Técnico: Desenho Técnico (1640002); Desenho Técnico (1640007); 

Desenho Técnico II (1640005); Representação Gráfica II (1640009); 

- 01 vaga* - Gráfica Computacional: Representação Gráfica III (1640010); Desenho de 

Edificações e Gráfica Computacional (1640011).  

 

Caso a vaga de um grupo de disciplinas não for preenchido, poderá ser chamado candidato de  

outro conjunto de disciplinas.  

 

* Para inscrição o aluno deve possuir aprovação em pelo menos uma das disciplinas do 

conjunto de disciplinas, ou seja, não é necessário que o aluno tenha cursado todas as 

disciplinas do grupo. 

 

Período de Atividades: 15 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2014. 

 

Ano letivo de: 2014. 

 

Número de vagas e vinculação da mesma (demanda universal ou vulnerabilidade social):  

1 vaga para demanda universal  

2 vagas para vulnerabilidade social  
 

Período e horário das inscrições: 09 a 12 de maio, das 8h às 17h30min.  

 

Local das inscrições: Secretaria Executiva do Centro de Engenharias, situada na Almirante 

Barroso. 

 

 



Requisitos para a inscrição:  

As Bolsas de Monitoria destinam-se as/aos discentes regularmente matriculados/as em cursos 

de graduação da UFPEL e que:  

I – não estejam cursando a primeira ou a última etapa (semestre ou ano) do curso;  

II – comprovem aprovação ou liberação na(s) atividade(s) de ensino objeto da Bolsa de 

Monitoria ou equivalente(s), a critério da unidade acadêmica;  

III – possuam disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades 

ligadas à bolsa;  

IV – não estejam vinculados a outro tipo de bolsa concedida pela UFPEL ou por qualquer 

entidade de fomento ao ensino, à pesquisa e à extensão, excetuados os auxílios vinculados à 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE);  

V – quando concorrente na modalidade Monitoria - Bolsa Permanência, comprovem a 

assistência por algum dos seguintes programas geridos pela Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis (PRAE): moradia estudantil, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio 

transporte, auxílio instrumental odontológico e auxílio pré-escolar. 

 

Tipos de provas: no momento da inscrição o aluno deverá entregar uma folha com os 

seguintes dados: nome completo, email, telefone e endereço. Além disso, deve apresentar seu 

histórico escolar atualizado, fornecido pelo DRA, a grade de horários com todas as disciplinas 

em que está matriculado (ou que pretende matricular-se) e a previsão de horários disponíveis 

para o atendimento de monitoria. A seleção será feita através da análise desse material. 

  
 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 09 de maio de 2014.                          

 

 

 

______________________________________ 

                                    Chefe de Departamento (ou cargo equivalente) 
 
 


