
 

 

   ANEXO 02 – Edital PRE/CEC/NUPROP Nº 06/19 

ATA DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 

ATA DE PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

Nome do Projeto de Ensino: . O Uso de Jogos Didáticos na Educação- Uma abordagem a partir da Mídia.... 

Nome do/a Coordenador/a do Projeto de Ensino:.....Marislei da Silveira Ribeiro............................................. 

Unidade acadêmica:....Centro de Letras e comunicação................................................................................. 

Departamento (ou órgão similar): ............Curso de Jornalismo.................................................................... 

 

2. ABERTURA DA ATA 

Aos .oitos dias ....  dias do mês de .......Maio............................. do ano de ....2019.............., às .......16......... horas, 

na sala nº ....121........ ( ....coordenação do curso de Jornalismo... )  reuniu-se a Comissão de Avaliação composta 

pelos membros abaixo assinados, para realizar o Processo Seletivo previsto no Edital nº .....06/19..., visando a 

seleção dos/as alunos/as inscritos para o preenchimento de vaga no Programa de Bolsas Acadêmicas – 

Modalidade Iniciação ao Ensino, que ficará sob a responsabilidade do/a Coordenador/a do Projeto de Ensino  ...... 

O Uso de Jogos Didáticos na Educação- Uma abordagem a partir da Mídia.., de acordo com a Resolução 

COCEPE 05/2014 e o Edital Edital PRE/CEC/NUPROP Nº 06/19. Compareceram os/as alunos/as conforme 

listagem de presença em poder do/a Coordenador/a do Projeto de Ensino, que realizaram as provas previstas e 

que, de acordo com as diretrizes do PBA, classificaram-se na ordem e médias respectivamente discriminadas do 

Campo 3. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO  

1º Lugar – Nome: .........Alexsandro da Silva Santos.................................................. Média = .....9,5.... ( .........) 

Vaga: (  ) Ampla Concorrência     (  X) Demanda Social     (  ) Ações Afirmativas  

2º Lugar – Nome: ............................................................................... Média = ......... ( .................................... ) 

Vaga: (  ) Ampla Concorrência     (  ) Demanda Social     (  ) Ações Afirmativas  

 

4. OBSERVAÇÕES (preencher este campo apenas se houver necessidade) 

 

 

5. FECHAMENTO DA ATA 

Nada mais havendo a relatar, foi encerrado o processo seletivo, do qual eu, membro da Comissão, ........seleção 

bolsista de projeto de ensino., designado(a) secretário(a), lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será 

assinada por mim e pelos demais componentes.  

 

6. DATA, NOMES E ASSINATURAS 

Pelotas, .....08..... de  ............Maio..................  de ...2019.................                      

Prof.  ...........Marislei da Silveira Ribeiro..............................        

_ ___________________________________ 

Prof. ……Michele Negrini….................................................         

_________ ___________________________ 

Prof. .............................................................         ____________________________________ 


