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EDITAL nº 05 /2019 
 

Edital de Seleção de Bolsista para o projeto “Inserção acadêmica na produção, divulgação e 
comunicação de livros e produtos com a marca Linha UFPel” 

Registro no Cobalto nº 1401 
 

A Coordenação do Projeto Inserção acadêmica na produção, divulgação e comunicação de livros e 
produtos com a marca Linha UFPel, torna público que estão abertas inscrições para seleção de 01 (UM) 
bolsista no âmbito do Programa de Bolsas Acadêmicas/2019, na modalidade Iniciação à Extensão e 
Cultura, submodalidade Extensão/PREC, nos termos do Edital 05/2019 – PREC, em conformidade com 
o Decreto nº 7.416, de 30/12/2010, da Presidência da República, com a Resolução 05/2014 do 
Conselho Coordenador de Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE) e com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional 2015-2020. 

 

1. DO OBJETIVO 
O projeto “Inserção acadêmica na produção, divulgação e comunicação de livros e produtos com a 
marca Linha UFPel”, tem por objetivo servir como laboratório para que alunos ponham em prática 
conhecimentos adquiridos em sala de aula através da elaboração e disponibilização à comunidade 
interna (acadêmica) e externa uma linha de produtos de qualidade que divulgue a marca, os valores e 
os objetivos da Universidade Federal de Pelotas em diversos âmbitos, de modo que se insere nos 
objetivos gerais estipulados no Programa de Bolsas de Iniciação à Extensão e Cultura - PBA 
/Extensão/PREC  - Edital 05/2019 – PREC. 
 
  

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Podem candidatar-se nesse edital alunos regularmente matriculados nos cursos de 
graduação da UFPel e que disponham de 20 horas semanais para atuar presencialmente no 
projeto. 

2.2.  Os candidatos já devem, obrigatoriamente, ter sido aprovados nas disciplinas de 
Identidade Visual e Tipografia I, que compõem a grade curricular do quarto semestre dos 
cursos de Design Gráfico e Design Digital do Centro de Artes/UFPel. 

 2.3. Fica vetada a participação de alunos concluintes (que estejam cursando o último semestre 
do curso e/ou tenham formatura prevista para o final do semestre letivo de 2019/1). 

2.4. É importante que os candidatos tenham experiência projetual na área do Design (Gráfico 
e/ou Digital), a ser comprovada através de portfolio digital que compõe um dos critérios de 
seleção dispostos no item 6 deste edital. 

2.5. Ainda que não seja obrigatório, é desejável que os candidatos já tenham cursado a 
disciplina de Design Editorial, ofertada no quinto semestre do curso de Design Gráfico e/ou que 
já tenham tido experiências anteriores referentes à diagramação de livros. 

 

 
3. DO NÚMERO E MODALIDADE DE BOLSA 

  3.1. O Projeto “Inserção acadêmica na produção, divulgação e comunicação de livros e 
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produtos com a marca Linha UFPel” disponibilizará um total de 01 (uma) bolsa, na modalidade 
AMPLA CONCORRÊNCIA, com vigência de sete meses (de 15 de maio até 15 de dezembro de 
2019). 

3.2. O valor da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, exceto nos meses de maio 
e dezembro quando o valor será de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente à meia bolsa. 

 

4.  DA INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição deverá ser realizada através de formulário específico disponível em 
https://wp.ufpel.edu.br/prec/bolsas-de-extensao/bolsas/documentos/, enviado, dentro do 
período de inscrição a seguir determinado, exclusivamente através do email 
editora.ufpel@gmail.com, juntamente com os demais documentos descritos no item 6 deste 
edital. 

4.2. O período para inscrição será de 02 a 06/05/2019. 

4.3. Os requisitos mínimos exigidos para inscrição de candidatos à bolsa são os seguintes: 

a) estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPel; 

b) não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais, exceto os auxílios 
recebidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE); 

c) dispor de 20 horas semanais para dedicar às atividades relativas ao projeto onde irá 
atuar presencialmente; 

d) ter sido aprovado nas disciplinas de Identidade Visual e Tipografia I, que compõem a 
grade curricular do quarto semestre dos cursos de Design Gráfico e Design Digital do 
Centro de Artes/UFPel e não ser provável formando; 

e) dominar os softwares gráficos de layout e tratamento de imagens (especialmente do 
pacote Adobe, Illustrator e Photoshop). É desejável que utilizem com desenvoltura 
também softwares de diagramação, especialmente o Adobe InDesign. 

 

5. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA: 

5.1. elaborar e/ou projetar novos produtos que comporão a Linha UFPel; 

5.2. alimentar as redes sociais da Livraria e o site da Linha UFPel divulgando lançamentos, 
ofertas e eventos; 

5.3. elaborar materiais gráficos para divulgação da Linha UFPel, bem como referentes às 
divulgações das obras produzidas pela Editora UFPel; 

5.4. ajudar a alimentar o banco de dados do site da livraria e da linha de produtos, 
reproduzindo, por exemplo, capas de livros e produtos que serão divulgados e vendidos online; 

5.5. diagramar livros e criar capas para parte das publicações lançadas pela Editora da UFPel, 
entrando em contato com autores e atuando, também, com o atendimento a estes. 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:  

  6.1. O processo de seleção dos candidatos ocorrerá seguindo os seguintes critérios: 

 6.1.1 inscrição online através do email editora.ufpel@gmail.com, contendo os seguintes 

https://wp.ufpel.edu.br/prec/bolsas-de-extensao/bolsas/documentos/
mailto:editora.ufpel@gmail.com
mailto:editora.ufpel@gmail.com
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documentos, obrigatoriamente: (1) ficha de inscrição (conforme descrito no item 4.1 deste edital); (2) 
histórico escolar com média (que comprove a conclusão das disciplinas elencadas no item 4.3 deste 
edital); (3) currículo (modelo curriculum vitae) elencando a experiência com os softwares citados no 
item 4.3 deste edital; (4) link para portfolio digital disponível em alguma plataforma online (Behance 
ou assemelhados). A ausência de qualquer dos documentos citados repercute na automática 
desclassificação do candidato. 

 6.1.2 Após avaliação dos documentos encaminhados, cujos pesos estão elencados a seguir no 
item 7 deste edital, será agendada entrevista presencial com os candidatos pré-selecionados que 
alcançarem média mínima de 4,2  na avaliação prévia dos critérios anteriores. As entrevistas ocorrerão 
em data e horário divulgado por email aos concorrentes, sem possibilidade de reagendamentos, 
dados os prazos exíguos para cumprimento do processo de seleção, nas dependências do Núcleo de 
Editora e Livraria da UFPel, cito à Rua Benjamin Constant, 1071, antiga Fábrica da Brahma. 

 

7. DA AVALIAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1. Os candidatos serão avaliados através dos seguintes critérios: 

a) análise do currículo: peso 1,0 

b) análise do histórico: peso 2,0 

c) análise do portfólio: peso 3,0 

d) entrevista: peso 4,0  

* Os candidatos que obtiverem no mínimo 4,2 pontos na soma dos 3 primeiros itens (currículo 
+ histórico + portfólio = 6 pontos. 6 x 70% = 4,2 pontos) serão chamados para a entrevista, que terá 
peso 4,0, totalizando assim 10 pontos. 

 

7.2. Será utilizado, como critério de desempate, em primeiro lugar, a média do aluno que 
consta no histórico escolar. Mantendo-se o empate, será considerado a seguir o peso da avaliação 
obtida na entrevista.  

* Será contabilizado 1 ponto de bônus na média final aos alunos que já atuam como voluntários 
no projeto. 

 

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

A divulgação do resultado ocorrerá em 12/05/2019 através do email dos candidatos e a partir 
do dia 13/05 será publicada no site do NELU (https://wp.ufpel.edu.br/editoraufpel/) .  

  

9. DA EFETIVAÇÃO DOS BOLSISTAS 

Em caso de classificação para a bolsa, após o resultado da seleção, serão exigidos os seguintes 
documentos a serem entregues na PREC até dia 14/05/2019 impreterivelmente, sob pena de perda da 
vaga: 

a) Ata com o resultado do processo seletivo (modelo disponível no site da PREC); 

b) Plano de trabalho assinado pelo Coordenador e pelo Bolsista (utilizar o modelo de formulário, 
atualizado, disponível no site da PREC); 

c) Histórico Escolar atualizado (com média – CRA ou pelo cobalto); 

https://wp.ufpel.edu.br/editoraufpel/
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d) Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso); 

e) Dados bancários: conta corrente e individual (vedada a utilização de conta poupança ou de 
conta conjunta de qualquer natureza).  

f) No caso de bolsa VULNERABILIDADE SOCIAL deverá comprovar tal situação mediante atestado 
da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os casos omissos ao presente Edital serão resolvidos por Comissão específica designada pelo 
coordenador da proposta. 

 
 
 

Pelotas, 02 de maio de 2019. 
 
 
 
 

 
Ana da Rosa Bandeira 

 


