
Edital PRE/CEC/NUPROP Nº 06/19  
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 Geografia Política, Identidades e territorialidades, Coordenado pela Professor Tiaraju 
Salini Duarte da Unidade Acadêmica Instituto de Ciências Humanas/ICH da Universidade Federal de 
Pelotas, torna público que realizará Processo Seletivo para o preenchimento de 1 (uma)  vaga de bolsa no 
Programa Bolsas Acadêmicas, de acordo com a Resolução COCEPE 05/2014 e o Edital PRE/CEC/NUPROP 
Nº 06/19, conforme a identificação do Campo 2.                                                                                                                                       

2. IDENTIFICAÇÃO  

Nome do Projeto de Ensino: Geografia Política, Identidades e territorialidades 
Nome do Coordenador: Tiaraju Salini Duarte 
Período de Atividades: 15/05/2019 a 15/12/2019 
Número e Modalidade das Vagas: 01 bolsa de DEMANDA SOCIAL 
Período e horário das inscrições: 06 e 07/05/2019 até as 23h59min.  
Local das inscrições: Os documentos devem ser digitalizados e enviados para o email 
tiaraju.ufpel@gmail.com 

3. Requisitos para a inscrição: 
• Podem candidatar-se nesse edital alunos regularmente matriculados nos cursos de Geografia da 

UFPel que disponham de 20 horas semanais para atuar presencialmente no projeto;  
• Apresentar desempenho acadêmico compatível com as atividades referentes à bolsa; 
• Não estar vinculados a outro tipo de bolsa concedida pela UFPEL ou por qualquer entidade de 

fomento ao ensino, à pesquisa e à extensão, excetos os auxílios; 
• Ter cursado as disciplinas de Organização do espaço mundial I, Organização do espaço mundial e 

II e Geografia Política 
• Ter concluido mais de 50% do curso de Geografia (bacharelado ou licenciatura) 
• Apresentar boa produção textual. 

3.1 Entregar no ato da inscrição os seguintes documento: 
• Cópia do histórico escolar atualizado com média (fornecido pelo CRA ou Cobalto); 
• Carta de intenções do candidato explicando a motivação para concorrer a bolsa; 
• Cópia do RG (frente e verso);  
• Cópia do CPF (frente e verso).  

4. Tipos de provas, peso e critérios de avaliação:  
• Entrevista e análise da carta de intenções (Peso 6);  
• Análise do Histórico Escolar - Cobalto (Peso 4).  
• Para serem aprovados, os alunos devem apresentar média final igual ou superior a 7,0.  

Data e horário das provas: dia 08 de maio de 2019 (quarta-feira), a partir das 9h00m. por ordem alfabética. 
Local das provas: Laboratório de Educação Geográfica Ambiental - LEGA sala 116 do Instituto de Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Pelotas (Rua Alberto Rosa, 154). Resultado dia 08 de maio de 2019 a 
partir das 18h. Todos os candidatos receberão por e-mail a listagem dos aprovados. 

3. DATA E ASSINATURA 
Pelotas, 03 de maio de 2019.  
Tiaraju Salini Duarte     
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