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1. EDITAL 
 

O Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas torna público que realizará 
Concurso Seletivo para o preenchimento de vaga(s) no Programa Bolsas de Graduação, de 
acordo com a resolução 05/2014 e Instrução Normativa PRG/CPP 001/14, conforme a 
identificação do Campo 2:                                                                                                                                        
 
2. IDENTIFICAÇÃO  
Disciplinas com códigos, número e modalidade das vagas:  
- Área 1: Álgebra com Geometria Analítica- ALGA (164022), Cálculo I (1640023), Cálculo II 
(1640024) e Cálculo com Geometria Analítica 1 (1410001) – 2 vagas (sendo 1 (uma) 
modalidade acadêmica e 1 (uma) modalidade permanência).  
- Área 2: Cálculo III (1640025) e Cálculo com Geometria Analítica 2 (1410002) – 1 (uma) 
vaga modalidade permanência.  
- Área 3: Cálculo Operacional (1410004), Cálculo Numérico (1640027) e Equações 
Diferenciais Ordinárias (1640029) – 1 (uma) vaga modalidade permanência.  
- Área 4: Estatística Básica (1640030) – 1 (uma) vaga modalidade permanência.  
 
Período de Atividades: 01 de junho de 2014 a 31 dezembro de 2014. 
 
Ano letivo de: 2014 
 
Número de vagas: 1 (uma) vaga modalidade acadêmica (ampla concorrência) e 4 (quatro) 
vagas modalidade permanência (vulnerabilidade social). 
 
Período e horário das inscrições: 26.05.13 a 27.05.13, das 8h às 17h. 
 
Local das inscrições: Secretaria da Direção do Centro de Engenharias (Rua Almirante  
Barroso, 1734). 
 
Requisitos para a inscrição:   
- estar regularmente matriculado e frequentando curso de nível superior na UFPel; 
- ter cursado ao menos um semestre do seu curso na UFPel; 
- não ser aluno formando no semestre acadêmico do ingresso no programa; 
- não ter outras modalidades de bolsa, a não ser aquelas vinculadas à PRAE/UFPel; 
- ter no mínimo três aprovações no semestre anterior ao semestre de ingresso na modalidade; 
- ter desempenho acadêmico compatível com a função que se propõe a exercer e com as 
tarefas relacionadas à bolsa de graduação; 
- ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para o exercícios das tarefas pertinentes à 
concessão da bolsa;  
- ter cursado pelo menos uma disciplina da área de candidatura; 
 



- não estejam vinculados a outro tipo de bolsa concedida pela UFPEL ou por qualquer 
entidade de fomento ao ensino, à pesquisa e à extensão, excetuados os auxílios vinculados à 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE);  
- quando concorrente na modalidade Monitoria - Bolsa Permanência, comprovem a 
assistência por algum dos seguintes programas geridos pela Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE): moradia estudantil, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio 
transporte, auxílio instrumental odontológico e auxílio pré-escolar. 
 

Documentos para inscrição: 
- cópia da carteira de identidade e do CPF; 
- original e cópia do histórico escolar atualizado. 
 

Tipos de provas: Entrevista e análise do histórico escolar. 
 
Data e horário das provas: 28.05.2014 às 14h00. 
 
Local: Centro de Engenharias (Rua Almirante Barroso, 1734), sala 16. 
 
 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 25 de maio de 2014.                          
 
 

______________________________________ 
                                    Chefe de Departamento (ou cargo equivalente) 
 
 


