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1. EDITAL 

O Projeto de Ensino Folclore e Educação – 2017, Coordenado pela Professora Rose Adriana Andrade de 

Miranda da Unidade Acadêmica Faculdade de Educação – FAE (DFE - Departamento de Fundamentos da 

Educação) 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 PRG Nº 05/17, conforme a identificação do Campo 2.                                                                                                                                       

 

2. IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome do Projeto de Ensino: Folclore e Educação – 2017 

 

Nome da Coordenadora: Professora Rose Adriana Andrade de Miranda 

 

Período de Atividades: 05/06/2017 a 31/12/2017  

 

Número de vagas e vinculação da mesma (ampla concorrência ou demanda social): 02 vagas (duas vagas), sendo 

01 ampla concorrência (AC) e 01 demanda social (DS) 

 

Período e horário das inscrições: 31/05/2017 até às 12h (doze horas) do dia 04/06/2017 (domingo) 

 

Local das inscrições: Preenchimento do Formulário On Line, disponível no seguinte endereço eletrônico: 

https://goo.gl/forms/XUta9na4pONdniTj1  

 

Requisitos para a inscrição: Estar regularmente matriculado em um dos seguintes cursos de graduação da UFPel: 

cursos do Centro de Artes, cursos da Faculdade de Educação, cursos do Instituto de Ciências 

Humanas; não ser aluno do primeiro nem do último semestre letivo do seu curso; ter 

disponibilidade semanal de 20 horas para atuação como bolsista; preencher o formulário on line; 

perfil para trabalho em grupo e para atuar na área do folclore. 

 

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: Análise do Histórico Escolar Atualizado (média geral) – peso: 2,0 

(dois); Entrevista (postura acadêmica, conhecimento do projeto de ensino, perfil para atuação 

https://goo.gl/forms/XUta9na4pONdniTj1
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como bolsista de ensino, habilidades e conhecimentos tecnológicos, experiências anteriores, 

disponibilidade de 20 horas) – peso: 6,0 seis); Carta de Intenções (expressão escrita, apresentação 

como candidato e motivações para participar no projeto) – peso: 2,0 (dois) = Total: 10,0 (dez) 

 

Processo de Seleção: Os candidatos deverão estar presentes no local, data e horário informados, quando deverão 

assinar lista de presença e entregar os documentos a seguir: 

                        I – Cópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso);  

                        II – Cópia do cartão bancário (conta corrente em qualquer banco, vedada à indicação de conta 

poupança e/ou de conta conjunta de qualquer natureza);  

                        III – Formulário de Inscrição Discente preenchido, impresso e assinado – que consta como Anexo 

03 do Edital PRG Nº 05/17, disponível em http://wp.ufpel.edu.br/prg/2017/05/29/resultado-final-

selecao-de-projetos-de-ensino-e-normas-para-implementacao-das-bolsas-de-ensino-2017/);  

                        IV – Nos casos de vaga DS, comprovação da situação de vulnerabilidade em conformidade com o 

informado no item 1.2. do Edital PRG Nº 05/17 – Atestado(s) da PRAE);  

                         V – Histórico Escolar Atualizado – CRA/Cobalto (impresso); 

                         VI – Carta de Intenções (impressa, datada e assinada); 

                         VII - Segunda folha do Termo de Compromisso de Bolsista – Anexo 04 do Edital PRG Nº 05/17  

(continuação - onde constam os itens 4, 5 e 6), impresso e assinado, o qual encontra-se disponível 

em: http://wp.ufpel.edu.br/prg/2017/05/29/resultado-final-selecao-de-projetos-de-ensino-e-

normas-para-implementacao-das-bolsas-de-ensino-2017/); 

                        * Após a entrega e assinatura, seguir-se-á com a análise dos documentos apresentados e as 

entrevistas. Candidatos que não cumprirem rigorosamente com o horário estipulado ou com a 

entrega completa dos documentos estarão automaticamente desclassificados. 

 

Data e horário das provas: 05/06/2017 (segunda-feira), às 9h (nove horas) 

 

Local das provas: Prédio da UFPel localizado na antiga AABB (Rua Alberto Rosa, 580) – Sala do Núcleo de 

Folclore da UFPel – NUFOLK 

 

Divulgação: Os resultados do processo de seleção serão divulgados no dia 05/06/2017, através de difusão nas 

redes sociais e por e-mail. 

 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 31  de Maio de 2017.                          

 

Comissão de Seleção do Projeto de Ensino 
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