
 

 

SELEÇÃO PARA BOLSISTA       Edital 03/2016 

DE GRADUAÇÃO – CAPES/OBEDUC                               

Inscrição para Seleção de Bolsista CAPES/OBEDUC para o Projeto de Pesquisa: PACTO NACIONAL 

PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: Formação de professores e melhoria dos índices de 

leitura e escrita no ciclo de alfabetização 

Resumo: A temática deste projeto é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Formação continuada de professores e 

melhoria dos índices de leitura e escrita no ciclo inicial de alfabetização (1º ao 3º ano do ensino fundamental). Seu objetivo é de 

acompanhar o processo de formação continuada dos professores vinculados às ações previstas pelo PACTO, verificando o efeito 

dessa formação sobre os índices de leitura e escrita das crianças. Para seu desenvolvimento, três são os focos de análise: dados do 

Inep-Censo Escolar, do Inep-IDEB, da Provinha do Brasil e da Avaliação Universal (3º ano); produções escritas das crianças do 

ciclo de alfabetização; materiais de sistematização resultantes do processo de formação continuada realizado com os professores 

alfabetizadores, pela UFPel, de acordo com as ações do PACTO. A metodologia de organização das atividades de formação 

continuada e a análise do processo seguem os pressupostos da pesquisa-ação. Para a análise da base de dados do INEP (Censo 

Escolar, Avaliação Anual Universal dos alunos concluintes do 3º ano, Provinha Brasil) os pressupostos da análise qualitativa serão 

utilizados. Com o projeto, espera-se a qualificação dos professores alfabetizadores, ampliando estratégias de ensino e de 

intervenção pedagógica voltadas para a garantia dos processos de aprendizagem da escrita no ciclo de alfabetização. Bem como, 

espera-se a observação de melhorias nos índices relativos ao processo de aquisição da escrita, especialmente nas turmas em que 

foram coletadas as produções, comparados aos dados anteriores do Censo Escolar/IDEB. 

Vagas: duas (2) de imediato preenchimento. Obs: Ficará selecionado 1 estudante como suplente. 

Principais atribuições: produção de material audiovisual em formato de documentário. 
 

Inscrição até 6 de setembro de 2016, as 23h59min, por meio de envio de e-mail para o endereço 

martaze@terra.com.br, anexando: 

1- documento Word contendo breve texto com as seguintes informações: 

- foto e dados de identificação (nome, nº da identidade e do CPF, telefone contato, endereço de e-mail, 

endereço residencial, CEP residencial); 

- indicação dos turnos semanais disponíveis para as atividades de bolsista IC; 

- indicação de curso, semestre e turno das aulas; 

- indicação dos conhecimentos que possui sobre programas de edição de vídeos e uso do computador, assim 

como conhecimento em tratamento de imagens (anexar link a trabalhos feitos como autor ou coautor); 

- escrita sobre a participação de alunos da graduação em projetos de pesquisa (10 linhas); 

- breve escrita (15 linhas) sobre a produção de documentários, no campo da educação. Informações 

adicionais podem ser visualizadas em pacto.mec.gov.br e http://wp.ufpel.edu.br/obeducpacto  

2 - cópia do RG e CPF em pdf. 

3 - cópia do histórico escolar, modelo DRA, em pdf. 

Data da entrevista: 13 de setembro, pela manhã, na Faculdade de Educação, sala 321. Os 

inscritos receberão um e-mail confirmando a inscrição e informando o horário da entrevista. Comparecer 

munido de carteira de identidade. Trazer material gráfico já produzido/elaborado. 

Requisitos para ser contemplado com Bolsas CAPES/OBEDUC:  

- Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPel – CINEMA; 

- Ter desempenho acadêmico compatível com as atividades previstas;  

- 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;  

- Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa, em ritmo compatível com as exigências do curso e 

do projeto de pesquisa (20 horas semanais); 

- Não ser do mesmo círculo familiar do orientador;  

- Apresentar sua produção científica, sob a forma de pôster ou oral, no Congresso de Iniciação Científica (CIC) da 

UFPel e/ou em eventos da área.  

Pelotas, 29 de agosto de 2016.  

 
Profª Drª Marta Nörnberg - Coordenadora do Projeto de Pesquisa OBEDUC-PACTO 
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