
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS 

 

 

 
 
 

Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino LIFE-LAPIS-Dança, Coordenado pelo Professor Thiago Silva de Amorim Jesus da Unidade 
Acadêmica Centro de Artes 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: LIFE-LAPIS-Dança (Modalidade 1.3 - Programas Estratégicos Institucionais) 

Nome do Coordenador: Professor Thiago Silva de Amorim Jesus 

Período de Atividades: 05 de março a 31 de maio de 2018 

Número de vagas e vinculação da mesma (ampla concorrência ou demanda social): 01 ampla concorrência (AC) 

Período e horário das inscrições: 28/02 a 03/03/2018 (23h59) 

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

https://goo.gl/forms/XUta9na4pONdniTj1 . O envio do currículo, no mesmo prazo informado, deverá 

ser para o endereço: thiagofolclore@gmail.com , junto com os demais documentos solicitados. 

Requisitos para a inscrição: Estar regularmente matriculado no Curso de Dança da UFPel; não ser aluno do primeiro 

nem do último semestre letivo; ter disponibilidade semanal de 20 horas para atuação como bolsista; 

preencher o formulário on line e enviar o currículo acadêmico; perfil para trabalho em grupo e para 

atuar na área do folclore; já ter atuado como voluntário no Projeto de Ensino. 

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: Análise do Currículo = Total: 10,0 (dez) 

Processo de Seleção: Os candidatos deverão por enviar por e-mail, até a data e horário informados: 

                        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 –  

Histórico Escolar Atualizado – CRA/Cobalto (impresso); V – Currículo acadêmico completo; VI – 

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/); 

Data e horário das provas: O processo seletivo se dará mediante análise do currículo dos candidatos. 

Divulgação: Os resultados do processo de seleção serão divulgados no dia 05/03/2018, por e-mail. 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 27 de Fevereiro de 2017.                          
 
 

 

 

 

Prof. Dr. Thiago Silva de Amorim Jesus 
Coordenador do Projeto de Ensino 
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