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1. EDITAL 

 
A Coordenação de Inclusão e Diversidade/CID e o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão/NAI tornam público que 

realizarão Processo Seletivo para o preenchimento de vagas para tutor/a acadêmico/a do NAI para atuar com 

discentes da pós-graduação, de acordo com a Portaria do Reitor 762/2018. 

 

 
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

As bolsas de tutoria para a pós-graduação têm objetivo de implementar Programa de Apoio à Inclusão 

Qualificada de Pós-graduandos/as com Deficiência, com Transtorno do Espectro do Autismo e com Altas 

Habilidades e Superdotação no Ensino Superior, sob a coordenação da técnica administrativa Mírian Pereira 

Bohrer. 

 
   

3. REQUISITOS GERAIS: 

 

Para participar do Programa de Tutorias para a pós graduação, o/a acadêmico/a deverá: 

 

            -Estar regularmente matriculado em algum dos cursos de pós-graduação exigidos; 

 -Ter disponibilidade de 20h semanais para atuação como bolsista NAI, de forma remota durante o 

calendário alternativo e presencialmente no retorno às aulas; 

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

 -No ato da inscrição anexar Formulário de Inscrição devidamente preenchido e Histórico Acadêmico 

atualizado; 

             

   

4. CARGA HORÁRIA, VIGÊNCIA E VALOR DAS BOLSAS: 

 

As bolsas terão vigência entre o período de 13 de julho a 31 de dezembro de 2020. 

O valor de remuneração será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, com carga horária total de 20 horas 

semanais, totalizando 80 horas mensais. 

 

 

5. DAS VAGAS: 

 

Para o presente exercício, serão contempladas duas (02) vagas para pós-graduandos/as matriculados/as nos 

seguintes cursos de Pós-Graduação na UFPel: 

- Uma (1) vaga para o Programa de Pós-Graduação Memória Social e Patrimônio Cultural; 

- Uma (1) vaga para o Programa de Pós-Graduação em Letras. 

 

  

6. ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES E SELEÇÃO: 

 

- Período/horário das inscrições: Inscrições de 07 a 10 de julho de 2020, das 9h às 18h. 

- Forma das inscrições: O/A candidato/a deverá enviar o formulário de inscrição preenchido e o histórico 

acadêmico da UFPel atualizado para o e-mail nai.ufpel@gmail.com até as 18h do dia 10/07/2020. 
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7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PESOS DE AVALIAÇÃO:  

 -Histórico Acadêmico - peso: 4,0 – Critérios: número de aprovações e notas obtidas nas 

disciplinas cursadas;  

 -Motivação para atuação - peso: 6,0 – Critérios: clareza e coesão na escrita; interesse na 

atividade; experiência em tutorias e vínculo/aproximação com a área da inclusão e da 

acessibilidade; relação entre as aprendizagens e as experiências no curso de pós-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; 

conhecimento/capacitação em Libras (Língua Brasileira de Sinais); melhor disponibilidade 

de horários para fins de tutorias acadêmicas NAI. 

 

 

8. RESULTADO: 

 O resultado será divulgado até 11/07/2020, na página do NAI https://wp.ufpel.edu.br/nai/ 

 

 

9. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 07 de julho de 2020. 

 

      Mírian Pereira Bohrer 

                  Chefe do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 
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