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MODELO DE EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA

Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA
Modalidade Iniciação ao Ensino

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA

1. EDITAL

O Projeto de Ensino Ações pedagógicas e de acolhimento à alunos de primeiro semestre do
curso de pedagogia diurno e noturno Coordenado pelo/a Professor/a Patrícia
Weiduschadt  da  Unidade  Acadêmica  Faculdade  de  Educação da
Universidade Federal de Pelotas, torna público que realizará Concurso Seletivo
para o preenchimento de vaga(s) no Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo
com a Resolução 05/2014, Edital PRG Nº 01/15 e IN PRG Nº 01/15, conforme
a identificação do Campo 2.

2. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Projeto de Ensino (no caso de monitoria descrever também o nome das disciplinas
objeto do Edital com os códigos): Ações pedagógicas e de acolhimento à alunos de primeiro
semestre do curso de pedagogia diurno e noturno.
Metodologia da Iniciação ao Ensino e á Pesquisa- (código 0361501)- responsável Professora

Patrícia Weiduschadt- 1 vaga
Ensino,  Aprendizagem,  Conhecimento  e  Escolarização I  (código  360254)-   ministrada  pelo

professora Miguel Alfredo Orth- 1 vaga
 Escola, Cultura e Sociedade I (código 0360141. ) ministrada pelo professor Elomar Tambara- 1

vaga
Pratica educativas I, (código 0360041) ministrada pela professora Lúcia Maria Vaz Peres- 1

vaga

Nome do/a Coordenador/a:Patrícia Weiduschadt

Período de Atividades: 11/05/15 a 31/12/15

Número  de  vagas  e  vinculação  da  mesma  (ampla  concorrência  ou  vulnerabilidade
social/econômica):  2 vagas ampla concorrência e 2 vaga de vulnerabilidade
social (comprovante de receber auxílio da Universidade)

Período e horário das inscrições: 29/04 a 4/05

Local das inscrições: .Sala do departamento de Fundamentos da Educação

Requisitos para a inscrição: Ter cursado a disciplina que está se habilitando a ser monitor;
Não  ser  bolsista  em outra  modalidade;  Ter  disponibilidade  de  20  horas
semanais para a atuação como bolsista de graduação.  
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Tipos de provas, peso e critérios de avaliação:  Entrevista (peso 5); Nota da disciplina que
será realizada a monitoria(peso 2),  currículo lattes (peso 2); domínio das
habilidades de cada disciplina e adequação dos horários para o trabalho
(peso 2)

Observação: Para a disciplina do professor  Miguel Alfredo Orth o aluno deverá dominar o
sistema de busca de artigos, vídeos (Material para a aula) na internet, dominar o
word e  o Power  Point  entre  outros  recursos.  Para  a  disciplina  da  professora
Lúcia Peres o aluno deverá ter a disponibilidade de dois sábados ao mês para o
trabalho.

Data e horário das provas: 04/05 a partir das 17 horas
Local das provas: Faculdade de Educação- sala 245

3. DATA E ASSINATURA

Pelotas 29  de abril de 2015
Professora Patrícia Weiduschadt

Nome do/a Coordenador/a do Projeto de Ensino
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