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EDITAL nº 02/2018 
 

Edital de Seleção de Bolsista (s) para o projeto Colocando em prática o aprendizado em anatomia e 
identificação de espécies comercializadas em Pelotas, código cadastrado no Cobalto nº: 3122015 

 
A Coordenação do de monitoria Colocando em prática o aprendizado em anatomia e identificação 
de espécies comercializadas em pelotas, torna público que estão abertas inscrições para seleção de 
01 (UM) bolsista no âmbito do Programa de Bolsas Acadêmicas/2018, na modalidade de Bolsas de 
Iniciação ao Ensino, submodalidade Extensão/PREC, nos termos do Edital 02/2018 – 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 objetivo deste projeto de ensino está relacionado em contribuir para a melhoria do ensino da 
graduação fornecido pelas disciplinas ligadas a caracterização da Madeira, através de subsídios aos 
alunos desenvolverem atividades extracurriculares que os permitam verificar na prática os conteúdos 
ministrados nas aulas de Anatomia da Madeira e Macroscopia da Madeira, aumentando assim, o 
interesse do aluno pela Madeira comercializada na região e também pela carreira de Engenheiro 
Industrial Madeireiro. Através deste projeto o(s) aluno(s) será(ão) capaz(es) de: contribuir para o 
processo de formação do estudante quanto a identificação e caracterização da Madeira (Anatomia 
da Madeira; Macroscopia da Madeira), despertar o interesse pela carreira de Engenheiro Industrial 
Madeireiro, ser capaz de identificar macroscopicamente as diferentes espécies comercializadas na 
região de Pelotas, ser capaz de correlacionar à nomenclatura leiga utilizada comercialmente com a 
nomenclatura científica das espécies e por fim, possibilitar aos alunos, analises do uso das madeiras 
semelhantes, comercializadas no nosso Município. 
  

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Podem candidatar-se nesse edital alunos regularmente matriculados no curso Superior 
de Engenharia Industrial Madeireira da UFPel e que disponham de 20 horas semanais para 
atuar presencialmente no projeto. 

2.2.  Alunos que não recebam qualquer outra bolsa paga por programas oficiais, exceto os 
auxílios recebidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), nem possuir vínculo 
empregatício de qualquer natureza. 

2.3. Alunos que já tenham concluído com êxito a disciplina de Anatomia da Madeira ao longo 
do curso de Graduação. 
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3. DO NÚMERO E MODALIDADE DE BOLSA 

   

3.1. O projeto Colocando em prática o aprendizado em anatomia e identificação de 
espécies comercializadas em Pelotas disponibilizará um total de 01 (UMA) bolsa, na 
modalidade Ampla concorrência, com vigência de sete meses e meio (15 de maio até 31 de 
dezembro de 2018). 

3.2. O valor da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

 

4.  DA INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição deverá ser realizada através do envio, por e-mail 
(engvanessadummer@gmail.com), de: 

a) uma cópia preenchida do Formulário de Inscrição (Anexo I).  

b) Histórico escolar original e atualizado, emitido pelo Sistema Cobalto;  

c) Grade de Horários 2018/01, emitido pelo Sistema Cobalto. 

d) Cópia de RG ou documento. 

*Após conferência do correto preenchimento do formulário de Inscrição e do envio 
dos documentos exigidos neste edital, a confirmação da inscrição será encaminhada 
por e-mail ao candidato juntamente com a informação do horário e data da 
entrevista para o processo de seleção. O envio correto da documentação para o 
referido endereço eletrônico é de inteira responsabilidade por parte do candidato. 

4.2. O período para inscrição será de 26/04/2018 a 02/05/2018. 

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

a) estar regularmente matriculado em curso de Engenharia Industrial Madeireira 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) já ter concluído com êxito a disciplina de Anatomia da Madeira ao longo do 
curso de Graduação. 

 

5. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA: 

5.1. Auxiliar em atividades práticas de aprendizado e identificação de espécies florestais na 
disciplina de Anatomia da maneira, de acordo com as necessidades apresentadas pelos 
acadêmicos, tanto em relação aos conhecimentos prévios exigidos quanto aos abordados na 
disciplina; 

5.2. Auxiliar na resolução de exercícios e relatórios, na preparação/realização de atividades 
práticas laboratoriais para consolidação do conhecimento teórico e na elaboração de estudos 
dirigidos; 

5.3. Coletar e preparar amostras de madeira, casca e carvão para realização de aulas práticas; 
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5.4. Acompanhamento de aulas práticas, com fins de preparação e manutenção da estrutura; 

5.5. Elaborar relatórios práticos e exercícios teóricos, bem como na implementação de 
estudos dirigidos; 

5.6. Realizar estudos para aprofundar o conhecimento na área de identificação e 
caracterização da madeira; 

5.7. Colaborar no desenvolvimento e na revisão de material didático para aulas teóricas e 
práticas. 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:  

  6.1. O processo de seleção dos candidatos ocorrerá através de uma banca formada pelo 
Coordenador do projeto e colaboradores. 

6.2 O processo de seleção ocorrerá através de entrevista, no dia 03/05/2018 (quinta-feira), a 
partir das 9:00 horas no primeiro prédio (frente) da Engenharia Industrial Madeireira (1° 
andar), sala da Revista Ciência da Madeira, endereço Rua Conde de Porto Alegre, 793, centro 
– Pelotas/RS. Cep: 96010-290. O horário das entrevistas de cada candidato será enviado por 
e-mail no ato da confirmação do recebimento dos documentos de Inscrição do candidato, 
conforme item 4.1. 

6.3. No processo de seleção, o aluno será avaliado através de: 

a) Análise do Histórico Escolar (Peso 4,0);  

b) Entrevista (Peso 6,0), onde os critérios de avaliação serão: espontaneidade, 
capacidade de interação e disponibilidade de, no mínimo, 20 horas semanais.  

 

7. DA AVALIAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.2. Será utilizado como critério de desempate, a maior média obtida no histórico escolar até 
o momento do processo de seleção; 

7.2. Em caso de permanência de empate, o candidato que obtiver menos reprovação nas 
disciplinas do curso, será o merecedor da bolsa. 

7.3. Caso ainda permaneça o empate, o candidato mais velho será o selecionado. 

 

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

A divulgação do resultado ocorrerá em 03/05/2018 através de no mural do curso de 
Engenharia Industrial Madeireira. 

 

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 04/05/2018 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); 
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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. 

Em caso de dúvida, entre em contato com a Coordenação do projeto através do e-mail 
engvanessadummer@gmail.com 

 
 
 
 

Pelotas, 26 de abril de 2018. 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO INSCRIÇÃO – SELEÇÃO BOLSISTA – VULNERABILIDADE SOCIAL 
 

 
1. Nome completo do bolsista 

 

 
2. Curso             3. Número de matrícula 

  

 
4. Telefone    5. E-mail 

  

 
6. Título do projeto 

Colocando em prática o aprendizado em anatomia e identificação de espécies comercializadas em 
Pelotas 

 
7. Coordenador 

Prof. Dr. Darci Alberto Gatto 

 
8. Período de execução do plano de trabalho 

DD MM AA  DD MM AA 

01 05 2018 a 31 12 2018 

 

9. Horários livres em 2018/01 

 

Preencha a seguir, os horários que você pode disponibilizar à Revista Ciência da Madeira. 
Em caso de turno incompleto disponível, ou seja, metade da manhã, ou metade da tarde, informe em 
horas a sua disponibilidade: 
 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Manhã       

Tarde      

Noite      

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

Pelotas, _______ de abril de 2018. 


