
  

 
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA 

BOLSISTA VINCULADO AO PROJETO EDITAL 13/2018 

PRE/CEC/NUPROP 
Processo nº 23110.044255/2018-70 

 

 

 

O colegiado de curso de graduação em Engenharia Hídrica da Universidade 

Federal de Pelotas, abre processo seletivo para inserção de 3 (três) voluntários 

para atuar junto ao Projeto “Enfrentamento à Evasão e Retenção no curso de 

Engenharia Hídrica da UFPel”. 

 

 

1.  DAS VAGAS, DA VIGÊNCIA E DA CARGA HORÁRIA E DO VALOR: 

Serão ofertadas 3 vagas para voluntários, dedicação semanal de 20 (vinte) 

horas, sem remuneração e vigência de 15/10/2018 a 15/01/2019. Poderão 

participar do processo seletivo alunos de qualquer semestre do curso de 

Engenharia Hídrica, preferencialmente que possuam experiência em protótipos, 

maquetes ou experimentos práticos. 

 

2. DAS ATIVIDADES DO VOLUNTÁRIO: 

O voluntário atuará junto ao corpo docente do curso, em atividades teórico-

práticas que visem construir maquetes, protótipos ou experimentos práticos 

inseridos nos diferentes núcleos temáticos do curso, como forma a aproximar os 

alunos ingressantes da Engenharia Hídrica com as áreas de atuação do curso, 

visando reduzir as taxas de evasão discente e fortalecendo a relação aluno-

professor-técnico.  

 

4. DA SELEÇÃO E DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR DO 

PROCESSO: 

Os documentos listados abaixo deverão ser entregues no período de 15/10/2018 ao dia 

16/10/2018, junto à secretaria do curso de graduação em Engenharia Hídrica nos 

seguintes horários: 14h às 19h. 

 

a) Cópia do comprovante de matrícula, destacando no mesmo os horários disponíveis 

para realização das atividades vinculadas ao projeto. O aluno deverá ter disponível 20 

(vinte) horas para se dedicar ao projeto. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES E VEDAÇÕES AO BOLSISTA:  

 



5.1 São atribuições do bolsista: 

I - auxiliar o Orientador na execução do projeto;  

II - realizar estudos e trabalhos experimentais vinculados ao projeto.  

 

6. DATA DAS ENTREVISTAS  E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:  

 

As entrevistas serão realizadas no dia 17/10/2018 às 09:00h na secretaria do curso de 

graduação em Engenharia Hídrica contando com a presença de todos os candidatos. 

O resultado final será divulgado até o dia 18/10/2018 no site do curso de Engenharia 

Hídrica (wp.ufpel.edu.br/enghidrica)  

 

7. DÚVIDAS: 

 

Em caso de dúvidas entrar em contato com a Profa. Idel Bigliardi Milani pelo e-mail 

idelmilani@gmail.com. 

 

Idel Milani 

Coordenadora do Projeto 

Coordenadora do Curso de Engenharia Hídrica 

Pelotas, 14 de outubro de 2018. 


