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NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE
DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E ECONOMIA SOLIDÁRIA

EDITAL   04 / 2018    PARA     SELEÇÃO     DE     BOLSISTA     DE     EXTENSÃO     E     CULTURA

O Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias Sociais e Economia Solidária (TECSOL)

da UFPel torna pública a abertura de seleção de bolsistas para o seguinte projeto: 

Projeto / programa Financiamento

Rede Rizoma – circuito local de comércio justo
na Região Sul do Rio Grande do Sul 
(Incubadora TECSOL-UFPel)

Programa Nacional de Incubadoras 
Tecnológicas de Cooperativas Populares 
(PRONINC-SENAES/CNPq)

O  presente  edital  está  orientado  de  acordo  com  a  legislação federal vigente e os

regramentos internos correspondentes da UFPel.

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO

De 19 de abril a 26 de abril de 2018.

2. FORMA DE INSCRIÇÃO

Formulário on-line, acessível no sítio web: http://wp.ufpel.edu.br/tecsol/ .

O/A candidato/a deverá enviar seu histórico escolar atualizado para o e-mail tecsol@ufpel.edu.br. 

3. NÚMERO E SUB-MODALIDADES DE BOLSAS:

Sede Projeto / programa Órgão financiador Valor Duração
Número
de vagas

Pelotas

Rede Rizoma – circuito local de 
comércio justo na Região Sul do
Rio Grande do Sul (Incubadora 
TECSOL-UFPel)

PRONINC-
SENAES/CNPq

400,00 7 meses 01

4. DESCRIÇÃO DAS VAGAS

ÁREA DE CONHECIMENTO
/ CURSO CANDIDATO/A

ÁREA DE ATUAÇÃO NO 
PROJETO

PRÉ-REQUISITO(S)
ESPECÍFICO(S)

(ver também item 5)

NÚMERO
DE VAGAS

Cursos das áreas de 
ciências humanas e ciências 
sociais aplicadas

Assessoramento à Feira 
Virtual Bem da Terra

Não há pré-requisito específico
(Outros requisitos: ver item 5)
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5. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

(a) estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFPel;

(b) não estar cursando o primeiro semestre ou o último semestre de seu respectivo curso; 

(c) preencher o formulário on-line referido no item 2 até o prazo final das inscrições;

(d) enviar cópia do histórico escolar atualizado com média (fornecido pela CRA ou Cobalto), para

o e-mail: antonio.cruz@ufpel.edu.br até o prazo final das inscrições. Observações:

(i) o arquivo com o histórico deve ser remetido como anexo da mensagem;

(ii) não serão aceitas inscrições de alunos que estão concluindo cursando o 1o. Semestre em

2018/I;

(e) não  ser  recebedor/recebedora  de  qualquer  outra  bolsa  paga  por  programas  oficiais

(excetuados os auxílios destinados pela Assistência Estudantil);

(f) estar matriculado/matriculada em um total máximo de 28 créditos de disciplinas, somando os

turnos manhã e tarde (sem limite para o turno da noite); 

(g) dispor de 20 horas semanais, nos turnos da manhã e/ou tarde, para dedicar às atividades

relativas aos projetos;

(h) preferencialmente (não obrigatoriamente) ter disponibilidade de horário às sextas-feiras pela

tarde, para frequentar atividades de formação relacionadas às atividades do projeto (a menos

que já esteja cursando a disciplina ‘Tópicos Especiais em Relações Internacionais’);

(i) assistir integralmente à oficina de formação que ocorrerá no sábado, dia 28/04, no turno da

manhã (pontualmente:  9:00-12:00) no prédio do Tecsol (Rua Lobo da Costa esquina Rua

Félix da Cunha).

6. DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA BOLSA (APENAS EM CASOS DE APROVAÇÃO

NA SELEÇÃO)

Conta corrente individual no Banco do Brasil (vedada a utilização de conta poupança ou de

conta conjunta de qualquer natureza); a conta pode ser aberta após a divulgação do resultado da

seleção.

7. PROCESSO DE SELEÇÃO

A seleção será de  responsabilidade  de  comissão coordenada  pelos  professores  do  Núcleo

TECSOL. 

O processo de seleção se desenvolverá nas seguintes etapas:

(a) análise do histórico escolar e documentos de inscrição;
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(b) produção escrita específica, que será realizada ao final de oficina de formação;

(c) entrevista presencial para os/as candidatos/candidatas aprovados nas etapas anteriores –  a

agenda de entrevistas será informada por e-mail e por SMS aos candidatos.

8. PERÍODO DAS BOLSAS

Abril/2018  a  Novembro/2018,  com  possibilidade  de  prorrogação  até  Fevereiro/2019.  Caso

aprovado(a), o(a) bolsista só poderá se afastar das atividades durante o recesso de Natal e a

primeira semana de janeiro/2019.

9. VALOR DAS BOLSAS: 

R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A divulgação da relação dos alunos contemplados com as Bolsas ocorrerá no dia 02/05 através de

e-mail destinado a todos/as os/as candidatos/as.

11. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS SELECIONADOS

Os alunos selecionados deverão entregar a documentação necessária para a homologação (ver

item 6 deste Edital) até o dia 04/05, sob pena de cancelamento da bolsa.

12. CRONOGRAMA

Divulgação do edital 19 de abril

Início das inscrições 19 de abril

Fim das inscrições 26 de abril

Oficina (in)formativa / seleção 28 de abril

Entrevistas 30 de abril

Divulgação dos resultados 02 de maio

Início do trabalho dos/das selecionados/das 03 de maio

Prazo para entrega de documentação dos selecionados 04 de maio

13. OUTRAS INFORMAÇÕES

Entre em contato com a Comissão de Seleção através do e-mail tecsol@ufpel.edu.br

                                     

Prof. Henrique Andrade Furtado de Mendonça

(Coordenador Núcleo TECSOL-UFPEL)
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