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EDITAL CPESQ Nº 003/2019 
 

Edital de Seleção de Bolsista PROBIC FAPERGS 
 

A Coordenação do Projeto “Atlas Geográfico Eletrônico do Município de Arroio do Padre, RS: A 
inclusão digital em escolas públicas”, torna público que estão abertas inscrições para seleção de 01 
(UM) bolsista no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC) da 
FAPERGS/UFPel. 

 

1. DO OBJETIVO 
O projeto “Atlas Geográfico Eletrônico do Município de Arroio do Padre, RS: A inclusão digital 
em escolas públicas”, tem por objetivo elaborar o Atlas Geográfico Eletrônico do município de 
Arroio do Padre, RS, com levantamento de dados em campo em escala de detalhe e rigor 
cartográfico, que venha subsidiar atividades de planejamento e gestão municipal. 

 
  
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação da UFPel. 

2.2. Ter desempenho acadêmico compatível com as atividades previstas no plano de 
trabalho, ou seja, o(a) candidato(a) deve ter cursado ou estar cursando disciplinas com 
conteúdos relacionados ao Processamento de Dados, Cartografia e Sistemas de Informações 
Geográficas ou equivalentes. 

 2.3. Não ter vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente do 
exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive os de estágio remunerado, durante a 
vigência da bolsa. 

2.4. Não acumular o recebimento de qualquer outro tipo de bolsa (auxílios concedidos pela 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis não são considerados bolsas no escopo deste edital). 
 

3.  DA INSCRIÇÃO 

3.1. A inscrição deverá ser realizada através do formulário de inscrição 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeacPstrOrUL23mrAn8rXxx9JAkSIG-
Fp54yv9Aia-RaZ6hIA/viewform?usp=sf_link) 

3.2. Período de Inscrição: de 19 de junho até às 22:00 horas de 24 de junho de 2019. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

  4.1. O processo de seleção do(a) candidato(a) ocorrerá a partir das respostas do formulário 
de inscrição e histórico escolar. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

A divulgação do resultado ocorrerá no dia 25 de junho de 2019 através de documento 
publicado na página do NETGeo (https://wp.ufpel.edu.br/netgeo/). 
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6. DURAÇÃO E VALOR DA BOLSA 

6.1. A duração da bolsa PROBIC será de 12 (doze) meses, com início em 01/08/2019 e 
término em 31/07/2020. 

6.2. As bolsas financiadas com recursos da FAPERGS terão valor mensal de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), que poderá ser reajustado de acordo com as definições da FAPERGS. 

 

7. OBRIGAÇÕES APÓS A CONCESSÃO DA BOLSA 

7.1. Apresentar sua produção científica no Congresso de Iniciação Científica (CIC) da UFPel. 

7.2. Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa, em ritmo compatível 
com as exigências do curso, durante o ano letivo, e, de forma intensificada, durante as férias 
letivas. 

7.3. Participar, com aproveitamento, de atividades formativas propostas pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, sempre que convocado(a). 

7.4. Ao longo do período de concessão de bolsa, o(a) bolsista deverá participar de programas 
de idiomas da UFPel, de outras instituições, ou de sistemas virtuais, comprovando esta 
participação juntamente aos seus relatórios. Ficam desobrigados aqueles estudantes que 
apresentarem comprovante de proficiência. O comprovante da participação deve ser enviado 
junto com o relatório final de bolsa. 

7.5. Caso estas obrigações não sejam atendidas, o(a) bolsista não poderá receber bolsa 
através dos editais de 2020 da PRPPGI UFPel. 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os casos omissos ao presente Edital serão resolvidos por Comissão específica designada pelo 
coordenador da proposta. 

 
 
 

Pelotas, 19 de junho de 2019. 
 
 
 

 

 
Coordenadora do projeto 

 


