
ANEXO 01 - IN PRG/CPP Nº 001/15  
MODELO DE EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 
Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 

Modalidade Iniciação ao Ensino 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino Desenvolvendo a Aprendizagem Colaborativa por meio de atividades educacionais em 
ambientes virtuais: o uso do AVA Moodle e de outras possibilidades, Coordenado pela Professora SIMONE 
PORTELLA TEIXEIRA DE MELLO da Unidade Acadêmica Faculdade de Administração e de Turismo 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 05/2014, Edital PRG Nº 01/15 e IN PRG Nº 01/15, 
conforme a identificação do Campo 2.                                                                                                                                       

 
2. IDENTIFICAÇÃO  
 
Nome do Projeto de Ensino: Desenvolvendo a Aprendizagem Colaborativa por meio de atividades 
educacionais em ambientes virtuais: o uso do AVA Moodle e de outras possibilidades 
Nome da Coordenadora: SIMONE PORTELLA TEIXEIRA DE MELLO 
Período de Atividades: 11/05/15 a 31/12/15 
Número de vagas e vinculação da mesma (ampla concorrência ou vulnerabilidade social/econômica):  
1 (uma) VAGA ampla concorrência e 1 (uma) VAGA vulnerabilidade social/econômica 
Período e horário das inscrições: 04.05.2015 a 06.05.2015, das 14 às 19:30 horas. 
Local das inscrições: Secretaria da Faculdade de Administração e de Turismo 
Requisitos para a inscrição: comprovação que está matriculado em curso de graduação da UFPel; ter 
disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades ligadas à bolsa. 
Documentos necessários na inscrição: ficha de inscrição preenchida, cópia da identidade e CPF. Para vaga de 
vulnerabilidade social anexar cópia comprovante de assistência por algum dos seguintes programas geridos pela 
PRAE: moradia estudantil, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio instrumental 
odontológico e auxílio pré-escolar.  
Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: Entrevista e Redação, peso 5 cada prova. Critérios de avaliação: 
domínio do software Power Point (apresentar arquivo em Power point impresso ou digital de produção própria); 
conhecimento do software Movie Maker; conhecimento e uso do AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Moodle UFPel; ter mobilidade no uso responsável de redes sociais e ter disponibilidade de horários. A redação 
tem como objetivo avaliar a competência lingüística do aluno na produção escrita.  
Data e horário das provas: 07.05.2015 (das 14 às 16 horas e das 19 às 21 horas por ordem de inscrição)   
Local das provas: Sala da Pós-Graduação da Faculdade de Administração e de Turismo n°1, 4° andar, Campus 
Porto. 
                                                                                                                                                                                 

 
 
 
3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 29  de abril de 2015;                          
 

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

(o original encontra-se assinado) 
 
 

 


