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CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O  

PROJETO DE PESQUISA SPREAD THE SIGN – INTERNACIONALIZAÇÃO DA LIBRAS 

EDITAL para Bolsas de Desenvolvimento da Unidade/BDU – CLC -   Pesquisa nº 

01/2018 

 

O Projeto de Pesquisa Spread theSign – internacionalização da Libras, desenvolvido no 

Centro de Letras e Comunicação, da Universidade Federal de Pelotas torna público o 

processo de seleção para 1 (uma) bolsa oferecida pelo EDITAL para Bolsas de 

Desenvolvimento da Unidade/BDU – CLC -   Pesquisa nº 01/2018, para candidato(a) em 

vulnerabilidade econômica. 

 

1. REQUISITOS PARA O BOLSISTA 

Para participar do Programa de Bolsa de Desenvolvimento da Unidade (BDU), o 

acadêmico deverá: 

Estar regularmente matriculado em curso de graduação do Centro de Letras e 

Comunicação; Ter 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, durante a vigência da bolsa; Não acumular o recebimento de qualquer 

outro tipo de bolsa (auxílios concedidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis não 

são considerados bolsas no escopo deste edital). Não ser do mesmo círculo familiar do 

orientador. Apresentar produção na Semana Integrada de Inovação, Ensino,Pesquisa e 

Extensão da UFPel, assim como em eventos internos e externos à Universidade. 

 

2. CARGA HORÁRIA, VIGÊNCIA E VALOR DAS BOLSAS 

As bolsas serão concedidas no período de setembro a dezembro de 2018. O valor será 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, com carga horária de 20 horas semanais, 

totalizando 80 horas mensais. A vigência é de quatro meses, podendo ser renovada 

para o semestre seguinte, seguindo a resolução nº 02 de 2015 da UFPel para bolsas de 

graduação, disponível em: http://wp.ufpel.edu.br/scs/files/2010/08/Resolucao_02-

2015_CONSUN.pdf. 

 



3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A EFETIVAÇÃO DA BOLSA - Vulnerabilidade 

econômica 

- Plano de trabalho do bolsista;  

- Comprovante de matrícula;  

- Termo de compromisso assinado;  

- Cópia do RG;  

- Cópia do CPF;  

- Cópia de cartão bancário vinculado a conta corrente individual em nome do bolsista;  

- Atestado da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. 

 

4. SELEÇÃO 

Os interessados em participar da seleção deverão comparecer na sala de Libras (sala nº 

102) do Centro de Letras e Comunicação no dia 23 de julho de 2018, às 13 horas e 30 

minutos, para realização de entrevista. 

 

5. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA: 

• Participar semanalmente das reuniões da pesquisa;  

• Realizar revisão da literatura: aporte teórico-metodológico;  

• Participar do processo de investigação dos sinais dicionarizados e ainda não 

dicionarizados da Libras;  

• Participar do processo tradutório/investigativo de palavras e definições do em Inglês 

e/ou em Português Europeu (PE) para o Português Brasileiro (PB), e do PB para a 

Libras;  

• Participar o processo de filmagem e edição dos sinais da Libras;  

• Apresentar a investigação desenvolvida no âmbito do projeto de pesquisa “Spread 

theSign – internacionalização da Libras” no Congresso de Iniciação Científica (CIC) da 

UFPel;  

• Divulgar a pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto de pesquisa “Spread theSign 

– internacionalização da Libras” através de apresentação de trabalhos e publicações 

em eventos científicos;  

• Elaborar relatório final do bolsista. 

 

 

 
Angela Nediane dos Santos 

Coordenadora do Projeto de Pesquisa 


