
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 NAI nº 02/2019 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino “Programa de Apoio para o Desenvolvimento de Recursos Adaptados e Tecnologias 

Assistivas para Estudantes de Graduação que apresentam deficiências, Transtornos do Espectro Autista e 

Altas Habilidades/Superdotação da UFPel” . 

 Coordenado por Nádia dos Santos Gonçalves Porto da Unidade Acadêmica Núcleo de Acessibilidade e Inclusão  

da Universidade Federal de Pelotas, torna público que realizará Processo Seletivo para o preenchimento de 

vaga(s) 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: Programa de Apoio para o Desenvolvimento de Recursos Adaptados e Tecnologias 

Assistivas para Estudantes de Graduação que apresentam deficiências, Transtornos do Espectro Autista e Altas 

Habilidades/Superdotação da UFPel. 

Nome da Coordenadora: Nádia dos Santos Gonçalves Porto 

Período de Atividades: 15/05/2019 a 15/12/2019 

Número e Modalidade das Vagas: 01 vaga de bolsa de ensino na modalidade de Ações Afirmativas  

                                          Cursos de graduação/Modalidade/Vaga: 
                                              Design Digital             –      AA       –     (01) 

Período e horário das inscrições: 07/05/2019 (13h às 20h), 08/05/2019 (8h às 20h) 

Local das inscrições: No Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI Sito: Campus 2 do ICH, Almirante 

Barroso, nº 1202, sala 110. 

Requisitos para a inscrição:  

-Estar regularmente matriculado no curso de graduação acima relacionado; Disponibilidade de 20h semanais para 

atuação como bolsista NAI.  

-Não possuir vínculo com outro tipo de bolsa na UFPel.  

-No ato da inscrição fazer a entrega da Ficha de inscrição devidamente preenchida, Histórico Acadêmico e Carta 

de motivação;  

-Como a vaga é para Ações Afirmativas/AA os/as candidatos/as deverão entregar a declaração da 

etnia ou da deficiência.  

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação:  

-Histórico Acadêmico, peso: 3,0 – Critérios: número de aprovações e notas obtidas nas disciplinas 

cursadas;  

-Carta de motivação, peso: 3,0 – Critérios: clareza e coesão na escrita, conteúdo: interesse e 

vínculo/aproximação com a área da inclusão e da acessibilidade;  

-Prova, peso: 4,0 – Critérios: relação entre as aprendizagens e as experiências no curso de graduação 

com a área de inclusão e acessibilidade; indicação de leituras/textos/artigos, ou de grupos de estudos, ou 

de participação em projetos ou outro na área de inclusão e de acessibilidade; melhor disponibilidade de 

horários para fins de atuação no NAI.  

Data e horário das provas: Dia 09.05.2019, quinta-feira, às 11h.  

Local das provas: Prédio 2 do ICH, Sito: Almirante Barroso, n.1202, sala n.110 

Divulgação do Resultado na página do NAI:   09/05/2019   - 14h                                     

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 07  de maio de 2019                          

 

 

Nádia dos Santos Gonçalves Porto 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 

 



 


