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BOLSISTA EM TOPOGRAFIA - 1 VAGA 

 

Vinculação da Vaga com Plano de Desenvolvimento Institucional UFPel 2015-2020 

6. Objetivo Estratégico do PDI 

11. Qualificar a graduação e a pós-graduação. 

15. Qualificar as condições de trabalho e estudo. 

 

7. Objetivos Específicos e Ações 

11. Fortalecimento da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

a) Valorizar as atividades de ensino, pesquisa e extensão de modo igualitário nos 

sistemas de avaliação de desempenho e planejamento institucional. 

 b) Manter ativo e em expansão o programa de bolsas institucionais, com proporção 

equânime entre ensino, pesquisa e extensão.  

d) Definir e implantar estratégias que fortaleçam a conexão do processo de ensino-

aprendizagem com a realidade social, favorecendo a interação teoria-prática e o ensino 

com pesquisa. 

  

8. Coordenador Responsável 

Profª. Diuliana Leandro 

  

Plano de Atividades 

9. Período de execução do plano de trabalho 

DD MM AA   DD MM AA 

01 06  2019  a 31  12  2019  

  

10. Plano de trabalho 

Descrição da atividade Horas/semana 

Acompanhamento e verificação de saída e entrada de equipamentos 

para aulas ou atividades práticas 
4 

Realização de verificação e aferição dos equipamentos em campo 4 

Acompanhamento de aulas práticas, para auxiliar alunos no uso e 

manuseio adequado de equipamentos 
10 

Geração de manual de apoio para uso adequado de equipamentos 2 

  

  



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CENTRO DE ENGENHARIAS 
 

 
 

BOLSISTA EM AUXILIAR ACADÊMICO-PEDAGÓGICO - 1 VAGA (vulnerabilidade 

econômica) 

 

Vinculação da Vaga com Plano de Desenvolvimento Institucional UFPel 2015-2020 

6. Objetivo Estratégico do PDI 

10. Buscar a qualidade e eficiência administrativa. 

11. Qualificar a graduação e a pós-graduação. 

12. Fortalecer as políticas de acesso, inclusão e permanência dos estudantes, com 

aproveitamento. 

 

7. Objetivos Específicos e Ações 

2. Promover ações com vistas à qualificação das condições de trabalho e estudo. 

b) Criar processos de aproximação que facilitem o funcionamento integrado das 

atividades acadêmicas e administrativas. 

 

6. Tornar mais eficiente a gestão institucional. 

d) Manter processo permanente de informação e capacitação dos atores envolvidos. 

  

8. Coordenador Responsável 

 Rafael Eicholz Rutz 

  

Plano de Atividades 

9. Período de execução do plano de trabalho 

DD MM AA   DD MM AA 

01 06  2019  a 31  12  2019  

  

10. Plano de trabalho 

Descrição da atividade Horas/semana 

Auxiliar na área administrativa (colegiados de graduação e pós-

graduação) da unidade. 

 20 

  

 

 

 


