
 

 
Edital de Bolsa Remunerada do Projeto Coisa 

Pública (Modalidade Ação Afirmativa) 
 
 
 
 Torno público a abertura de Processo Seletivo para Bolsa Remunerada no 
Projeto de Extensão Coisa Pública, nos termos a seguir:  
 
 

1. Período de inscrição: 22 a 28 de março de 2023.  
 
 

2. Forma de inscrição: enviar mensagem com o assunto “Bolsa de 
Extensão” para o endereço danielmarchiorineto@gmail.com, com os 
seguintes documentos:  

 
a) Nome Completo e Histórico Escolar  

 
b) Elaboração de um ensaio de 300 e 1.000 palavras sobre 

qualquer temática relacionada à “Democracia”.  
 

c) Produção da arte de um meme, em formato .jpg ou .png, 
relacionado com a temática “Democracia”.  

 
d) Número de telefone para contato 

 
 
 

3. Requisitos necessários: 
 
a) Ser aluno de qualquer Curso de Graduação da UFPel; 

 
b) Dispor de 20h semanais para se dedicar às atividades da Bolsa;  
 
c) Não receber qualquer outro tipo de bolsa no âmbito da UFPEL, exceto os 

auxílios recebidos pela Pró- Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE);  
 
d) estar devidamente cadastrado e ativo em alguma modalidade de aux ílio 

estudantil gerida pela Pró- Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), o 
que comprova situação de vulnerabilidade social OU ter ingressado na 
UFPel via acesso afirmativo para alunos/as negros/as, ind ígenas, 
quilombolas ou com deficiência.  

 
e) Cadastrar seus dados bancários no COBALTO, no Menu Perfil (localizado 

no canto superior direito do sistema). É obrigatório que o bolsista possua 
conta corrente em seu nome, em qualquer banco. Contas conjuntas ou 
contas poupança NÃO serão aceitas. 
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4. Principais atribuições do bolsista:  
 
a) Leitura, revisão ortográfica e diagramação de textos para publicação no 

blog;  
b) Auxílio na produção de memes para publicação no perfil do Instagram 

do Blog.  
c) Aplicar questionários para avaliação das atividades desenvolvidas;  
d) Produção de um relatório de atividades.  
 
 

5. Das Bolsas: a bolsa terá vigência de 10 de maio a 10 de dezembro de 2022, 
e terá um valor de R$500,00 (quatrocentos reais) mensais. 

 
6. Processo Seletivo:  

 
a) Entrevista no dia 29/03/2023, quarta-feira, às 16h30min na Sala 414 do 

Campus Anglo (4º Andar).   
b) A Divulgação do resultado ocorrerá por e-mail ao final do processo de 

entrevistas.  

 

Prof. Dr. Daniel Lena Marchiori Neto 

Professor Adjunto do CCSO/UFPel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 



 

 
AVALIAÇÃO DO ENSAIO ACADÊMICO 

 
 
Definição: Nos termos deste Edital, Ensaio é um texto de caráter opinativo, que expõe 
ideias, de maneira autoral, com uso moderado de citações, sobre determinado tema, 
demonstrando domínio do conteúdo, concisão e capacidade analítica.  
 
Objeto: O Ensaio é de caráter livre, desde que se relacione, em alguma medida, com a 
temática “Democracia”.  
 
Formato: O Ensaio deve ter título e possuir entre 300 e 1.000 palavras, sendo enviado 
em formato pdf.  
 
Critérios de avaliação:  
(Peso 3) Qualidade da redação: obediência à norma culta, fluidez, clareza.  
(Peso 3) Raciocínio lógico: o ensaio apresenta um problema, desenvolve premissas e 
hipóteses e oferece uma conclusão.  
(Peso 3) Capacidade analítica: domínio do conteúdo, capacidade crítica, perspicácia.  
(Peso 1) Relevância do tema.    
 
 

AVALIAÇÃO DO MEME 
 
 
Definição: De acordo com Nathalia da Cruz Peres, meme é “gênero textual caracterizado 
pela associação de uma imagem e uma frase, que geralmente significam e ressignificam 
o contexto social. Assim, priorizam a interpretação textual”.  
 
Objeto: O meme é de caráter livre, desde que se relacione, em alguma medida, com a 
temática “Democracia”.  
 
Formato: O meme deve ser enviado em formato .jpg ou .png.   
 
Critérios de avaliação:  
(Peso 5) Originalidade 
(Peso 2) Qualidade gráfica  
(Peso 3) Criticidade  
 
 


