
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE BOLSAS 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PROBIC/FAPERGS 

Vaga: uma (1) bolsa de Iniciação à Pesquisa, entre as Licenciaturas da Universidade Federal 

de Pelotas, para atender ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PROBIC) com recursos provenientes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 

Grande do Sul (FAPERGS)1. O bolsista será vinculado à pesquisa “Diretrizes Curriculares 

para Formação Inicial de Professores da Educação Básica e Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação): redes políticas e 

efeitos na formação docente”2, junto ao Centro de Estudos em Políticas Educativas:  Currículo, 

Gestão e Trabalho Docente – CEPE, da Faculdade de Educação. A duração da bolsa 

PROBIC/FAPERGS será excepcionalmente de 13 meses, com início em 01/08/2021 e término 

em 31/08/2022, no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais).  

Pré-requisitos: estudante de licenciatura da UFPel, regularmente matriculado; desempenho 

acadêmico compatível  com  as  atividades previstas no plano de Trabalho; não ter vínculo 

empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente do exercício de atividades de 

qualquer natureza, inclusive os de estágio remunerado e outros tipos de bolsa; ter 

disponibilidade para a dedicação de 20h semanais; ter conhecimento  e  disponibilidade  em 

aprender a manipulação de softwares de análise de dados quantitativos e qualitativos 

(EXCEL; NVIVO; Gephi). 

Inscrição: O período de inscrição será até o dia 02 de julho de 2021, pela internet, pelo 

formulário: https://survey.ufpel.edu.br/index.php/657111?lang=pt-BR. Os candidatos deverão 

preencher suas informações pessoais, tais como: nome; data de nascimento; curso de 

licenciatura; número de matrícula; endereço; e-mail; link de currículo lattes; e anexar histórico. 

Informações sobre implementação da bolsa: O(a) bolsista indicado deve obrigatoriamente 

possuir conta corrente como titular no Banrisul3  (não são aceitas contas poupança ou outra 

titularidade) cadastrada no COBALTO; O(a) bolsista indicado deve possuir cadastro 

atualizado no SIGFAPERGS4  (anexar cópia de CPF, documento de identidade, atestado de 

matrícula e comprovante de dados bancários); O(a) bolsista (a) indicado deve possuir 

currículo cadastrado na plataforma lattes (sempre enviar ao CNPq a atualização do currículo 

após efetuar alterações no mesmo). 

As informações de homologação de inscrições, horário e link para realização das entrevistas, 

publicação dos resultados e entrega de documentação serão encaminhadas para o e-mail 

informado pelos candidatos, conforme cronograma que segue: 

Inscrição dos candidatos: 30/06/2021 a 02/07/2021 

Homologação das inscrições 03/07/2021 

Entrevistas 05/07/2021 

Publicação dos resultados 06/07/2021 

Entrega da documentação 06/07/2021 

Início das atividades 01/08/2021 

 

 
1 Consultar Edital 001/2021. Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/prppgi/files/2021/05/SEI_UFPel-
1283800-Edital.pdf 
2 Projeto de Pesquisa. Disponível em: https://institucional.ufpel.edu.br/projetos/id/u4211 
3 Instruções de como fazer a conta: 
http://www.banrisul.com.br/bob/link/bobw07hn_promocao.aspx?secao_id=126 
4 SigFapergs: http://sig.fapergs.rs.gov.br/, onde deve anexar cópia de CPF/RG, comprovante de 
matrícula e comprovante dos dados bancários (Banrisul). 
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