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PROJETO COREOLAB: LABORATÓRIO DE ESTUDOS COREOGRÁFICOS 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO E CULTURA 
 

 O Projeto COREOLAB: LABORATÓRIO DE ESTUDOS COREOGRÁFICOS, da Universidade 

Federal de Pelotas, torna público que estão abertas as inscrições para a seleção de bolsistas no âmbito do 

Programa de Bolsas Acadêmicas/2016, modalidade Bolsas de Iniciação à Extensão e Cultura, de acordo 

com a legislação federal vigente e os regramentos internos correspondentes da UFPEL.  

 

1. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas via e-mail, de 09/05/2016 a 16/05/2016, e o candidato inscrito 

deverá apresentar toda a documentação solicitada no dia, horário e local da entrevista (que segue 

informado abaixo). A inscrição, conforme formulário em anexo, deve ser enviada em formato pdf para: 

josianefranken@gmail.com . O candidato que, por ventura, não receber a confirmação de recebimento da 

sua inscrição por e-mail deverá procurar a professora Josiane pessoalmente (segundas-feiras 13h30 – 15h 

na sala LITA – R. Almirante Tamandaré, 301) para efetuar a inscrição. 

 

2. NÚMERO E SUBMODALIDADE DE BOLSAS: 

01  Ampla concorrência  

01 Vulnerabilidade Social 

 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Para candidatar-se a bolsas na área de extensão e cultura, submodalidade AMPLA CONCORRÊNCIA o 

estudante deve preencher os seguintes requisitos: 

a) enviar por e-mail o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BOLSA (em anexo a este edital); 

b) estar regularmente matriculado entre o 3º e o 7º semestre no Curso de Dança - Licenciatura da 

UFPEL; 

c) entregar, no momento da entrevista, os seguintes documentos: fotocópia do histórico escolar 

atualizado com média (fornecido pelo CRA ou Cobalto); fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF 

(frente e verso); fotocópia do cartão bancário com dados da conta corrente individual; 

d) não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais (excetuados os auxílios destinados pela 

Assistência Estudantil); 

e) dispor de 20 horas semanais para dedicar às atividades relativas ao projeto de extensão institucional. 

 

Para poder candidatar-se à BOLSA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, deverá preencher os seguintes 

requisitos: 



a) todos os requisitos exigidos para a Bolsa Ampla Concorrência; 

b) estar em situação considerada de vulnerabilidade social, o que deverá ser comprovado mediante 

atestado da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis que deverá ser apresentado no momento em que 

for efetivada a sua bolsa, no caso de ser aprovado no processo de seleção – sob pena de 

cancelamento da bolsa.  

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO  

A seleção dos candidatos será realizada no dia 18 de maio de 2016 - 10 horas, na sala 101 do Bloco 1 

do Centro de Artes UFPel, por comissão formada pela coordenadora e colaboradores do projeto, 

constando das seguintes etapas:  

a) Entrega dos documentos solicitados; 

b) Análise do histórico escolar; 

c) Entrevista. 

 

5. PERÍODO DAS BOLSAS 

O período das bolsas será de 01/06/2016 a 31/12/2016. 

 

6. VALOR DAS BOLSAS:  

R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

A divulgação da relação dos alunos contemplados com as Bolsas ocorrerá no dia 19 de maio de 2016 

através de divulgação on line: por e-mail; na página do Curso de Dança – Licenciatura e no Grupo da 

Dança – Licenciatura, no Facebook. 

 

8. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Entre em contato com a Coordenação do projeto através do e-mail josianefranken@gmail.com ou 

pessoalmente nas segundas-feiras, das 13h30 às 15h na sala LITA (R. Almirante Tamandaré, 301). 

                                      

 

 

Prof. Josiane Franken Corrêa 

Coordenadora do Projeto CORELAB – Laboratório de Estudos Coreográficos 
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ANEXO 
 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BOLSAS – CANDIDATO A BOLSISTA  
 

1. Nome completo 

 

2. Curso             3. Número de matrícula 

  

4. Email             5. Telefone (com código de área) 

 (     )  

6. Número da carteira de identidade              7. Número do CPF 

  

8.Assinale, a seguir, o tipo de bolsa para a qual pretende concorrer: 

 Bolsa Ampla Concorrência, apenas. 

 Bolsa Ampla Concorrência ou Bolsa de Vulnerabilidade Social 
(qualquer delas). 

9. Declaração de ciência das condições de inscrição 
Declaro:  
(a) que estou ciente de todos os requisitos exigidos para candidatar-me a Bolsas Ampla 
Concorrência e/ou Bolsas de Vulnerabilidade Social no âmbito dos Editais PROBEC, 
(b) que preencho todos os requisitos acima referidos, de acordo com a opção de seleção 
assinalada no item 8 desta ficha de inscrição. 
Pelotas, data: ________________. 

 
10. Disponibilidade de horários – marque com “x” todos os seus horários disponíveis: 

 SEG TER QUA QUI SEX 

Manhã      

Tarde      

Noite      

 
11. Declarações: 
 
11.1 - Declaração de disponibilidade de tempo para 20 horas de atividades semanais como bolsista 
de extensão. 
Eu, _________________________________________________________________________________ abaixo assinado(a), 
aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de Dança – Licenciatura, declaro que disponho de 
20 (vinte) horas semanais para desempenho das atividades de extensão e cultura, conforme os 
horários disponíveis no quadro acima.       
 
11.2 - Declaração de disponibilidade para atuar em eventos organizados pela PREC 
Eu, ______________________________________________________________________________________ abaixo assinado(a), 
aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de Dança - Licenciatura comprometo-me a colaborar 
em eventos organizados pela PREC durante o ano vigente e, se possível, apresentar trabalhos em 
congressos como forma de divulgação de atividades extensionistas.      
 

Pelotas, ____ de _________ de 2016. 
 
 

Assinatura 


