
Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino: Projeto de apoio ao aprendizado de matemática e estatística (2017), Coordenado pela 
Professora Lisandra de Oliveira Sauer da Unidade Acadêmica Instituto de Física e Matemática da Universidade 

Federal de Pelotas, torna público que realizará Concurso 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 Projeto de apoio ao aprendizado em Matemática e Estatística (2017). 

 O aluno poderá se candidatar a mais de uma das disciplinas dos seguintes grupos: 
1) 100170 - Álgebra Linear I/100100 - Geometria Analítica/100045 - ALGA - Álgebra Linear e Geometria 

Analítica                                    

2) 100226 - Estatística Básica/100265 - Bioestatística/100228 - Estatística Descritiva 

3) 100302 - Cálculo 2 / 100017 - Cálculo II 
4) 100303 - Cálculo 3 / 100018 - Cálculo III 

5) 100269 - ED - Equações Diferenciais / 100257 - EDO - Equações Diferenciais Ordinárias 

6) 100230 - Geometria Plana/100175 - Geometria Espacial 
Nome da Coordenadora: Lisandra de Oliveira Sauer  

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

Número de vagas e vinculação da mesma: 3 vagas ( ampla concorrência) e 4 vagas (demanda social) 
Período e horário das inscrições: 30/05/2017 a 01/06/2017 até as 17 horas. 

Local das inscrições: No site  goo.gl/apKxVH ou presencialmente no Campus Capão do Leão (na sala do 

Colegiado do Curso de Matemática Diurno) das 9h as 12 e das 14h as 16h ou ainda, na sala 319 do Campus 

Anglo (Colegiado do Curso de Matemática Noturno ) das  16h as 21h . 

Requisitos para a inscrição: Ser estudante da UFPel; possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para  
se dedicar às atividades ligadas à bolsa; apresentar desempenho acadêmico compatível com as  

atividades referentes à bolsa; comprovar aprovação ou liberação na(s) atividade(s) de ensino objeto da Monitoria  

ou  equivalente(s), a critério da coordenação do Projeto de Ensino e especificadas no Edital de Seleção de  
Bolsista;  não estar 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); 

Documentos necessários para a inscrição: 
- Ficha de inscrição (anexo 1 deste edital)  preenchida e assinada;  

- Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 

- Cópia do cartão bancário do/a candidato/a selecionado/a (conta corrente em qualquer banco, vedada à indicação 
de conta poupança e/ou de conta conjunta de qualquer natureza). 

- histórico acadêmico atualizado emitido pelo COBALTO 

- comprovação de assistência da PRAE (somente candidatos a vaga demanda social)  
Obs: A documentação acima deve ser entregue no ato da inscrição para inscrição presencial. Para os candidatos 

que fizeram a  inscrição online, a entrega se fará no dia e  local da entrevista.  

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: Análise do histórico acadêmico atualizado (peso 4,0) e 

entrevista (peso 6,0). 
Data e horário das provas: 01/06/2017 ás 18:30 na sala 319 do Campus Anglo (Colegiado do Curso de  

Matemática Noturno ) e dia 02/06/2017 ás 13:30 na sala 316 do prédio 05 no Campus Capão do Leão  

(Laboratório de Estatística). Nos dois dias haverá uma tolerância de 30 minutos. 
Local da entrevista: dia 01/06/2017 na sala 319 do Campus Anglo (Colegiado do Curso de Matemática  

Noturno) e dia 02/06/2017 na sala 316 do prédio 05 no Campus Capão do Leão (Laboratório de Estatística) 

 

 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 30  de maio de 2017                 

______________________________________ 
Nome do/a Coordenador/a do Projeto de Ensino 

http://goo.gl/apKxVH


 


