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SELEÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA ATUAR EM PROJETO PROEXT 2011 – MEC/SESu 
  

A Coordenação do Projeto de Extensão “info.edu: tecnologias de informação e comunicação em 

comunidades escolares de Alegrete”, aprovado por ocasião do edital PROEXT 2011 – MEC/SESu, torna 

pública a seleção de Alunos Bolsistas. 

 

1. Das Atribuições 
Os discentes de graduação selecionados irão atuar na elaboração, na execução e na avaliação de oficinas 

de informática em comunidades escolares de Alegrete (Escola de Educação Básica ou Centro de 

Referência em Inclusão Digital), além de colaborar ao desenvolvimento de atividades desenvolvidas 

pelo Grupo de Estudos em Informática na Educação – Campus Alegrete. 

 

O bolsista deverá contribuir de forma pró-ativa, responsável e reflexiva aos objetivos do projeto de 

extensão. Entre os objetivos específicos do projeto a serem alcançados com o apoio do aluno bolsista 

estão:  

• Contribuir à formação, em serviço, de professores das redes municipal e estadual no uso da 

informática em atividades de ensino-aprendizagem; 

• Promover a inclusão digital de estudantes de escolas públicas; 

• Promover a inclusão digital da comunidade no entorno de escolas públicas;  

• Produzir, com o público-alvo, soluções tecnológicas para o contexto escolar e comunitário; 

• Desenvolver postura empreendedora na comunidade escolar, de modo que seus atores sintam-se 

apoderados para atuar na resolução de problemas do cotidiano; 

• Instigar o interesse pela formação superior a estudantes do ensino básico, por meio do contato 

com acadêmicos da Universidade; 

• Promover uma postura de autonomia e pró-atividade na busca de projetos de vida; 

• Obter informações para o desenvolvimento de pesquisas/estudos no escopo do Grupo de Estudos 

em Informática na Educação, Campus Alegrete/UNIPAMPA; 

• Contribuir à formação integral de discentes da área de Computação; 

• Construir redes usando recursos da web. 

 
Entre os objetivos específicos a serem alcançados em seu plano de atividades estão: contribuir à 

organização e à execução das atividades de extensão programadas para o projeto (oficinas e workshop); 

elaborar materiais; colaborar com outros bolsistas para o desenvolvimento dos objetivos propostos no 



projeto; divulgar o projeto em evento(s) acadêmico(s). Entre as atividades a serem desenvolvidas estão: 

atuar na elaboração, execução e avaliação de oficinas, conforme calendário especificado para seu espaço 

de atuação; desenvolver tecnologias digitais; participar em ações/reuniões do Grupo de Estudos em 

Informática na Educação; realizar relatório mensal de atividades; manter currículo Lattes atualizado. 
 

2. Das Vagas 
Serão ofertadas 6 vagas, sob orientação da Profa. Dra. Amanda Meincke Melo, para atuação nos 

seguintes espaços, além da UNIPAMPA – Campus Alegrete: 

 

3. Das Bolsas 
As bolsas têm o valor de R$ 364,00 mensais e vigência de 9 (nove) meses, com início em 1º de abril de 

2012.  
 

4. Dos Pré-requisitos 
Para concorrer à bolsa, é necessário atender aos seguintes pré-requisitos: 

a. Ser brasileiro ou possuir visto permanente no país; 

b. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

c. Estar matriculado em, no mínimo, 12 créditos semanais no Campus Alegrete; 

d. Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, qual seja, obter aprovação em, no mínimo, 60% dos 

créditos matriculados no semestre anterior ao processo de seleção; 

e. Não ser provável formando no 1º semestre de 2012; 

f. Ter disponibilidade mínima de 20 horas semanais para se dedicar ao projeto; 

g. Não possuir outras bolsas na Unipampa, com exceção da Bolsa Permanência; 

h. Não exercer outra atividade remunerada no período de vigência da bolsa concedida. 

 

Para concorrer à bolsa, é desejável: 

a. Estar matriculado no Curso de Ciência da Computação ou de Engenharia de Software; 

b. Ter cursado, ou estar cursando, disciplinas de graduação que se relacionem aos objetivos do projeto 

(ex.: Acessibilidade e Inclusão Digital, Administração e Empreendedorismo, Interação Humano-

Computador, Práticas em Ambientes Computacionais, entre outras); 

c. Ter experiência no uso das tecnologias relacionadas à oferta das oficinas de seu plano de atividades, 

inclusive em plataformas de software livre. 
 

5. Das Inscrições 
Para realização da inscrição o candidato deverá apresentar, impressa, a seguinte documentação: 

a. Ficha de inscrição preenchida, com indicação de até três espaços de atuação de interesse; 

b. Cópia da cédula de identidade; 

c. Cópia do CPF; 

d. Cópia do título eleitor e do comprovante da última votação; 

e. Histórico escolar completo que evidencie já ter cursado pelo menos vinte créditos na Unipampa; 

f. Currículo Lattes registrado e atualizado; 

g. Declaração de que não exercerá outras atividades remuneradas no início da vigência da bolsa. 
 

As inscrições serão realizadas nos dias 15 e 16 de março de 2012, das 8:30 às 11:30 e das 14:00 às 

17:00, na sala 119, com Ariane Fagundes Braga ou Karine Braga Moreira.  

Espaço de Atuação Vagas Co-orientação 
Colégio Estadual Emílio Zuñeda 1 Prof. Cristiano Tolfo 

Centro de Referência em Inclusão Digital 2 Maria Cristina Graeff Wernz 

Escola Municipal de Educação Básica Eurípedes Brasil Milano 1 – 
Escola Municipal de Educação Básica Fernando Ferrari 1 – 

Escola Municipal de Educação Básica Lions Clube 1 – 



 

6. Da Seleção 
O processo de seleção consiste em análise do histórico escolar, análise do currículo, entrevista entre o 

candidato e membro(s) da equipe de elaboração e execução do projeto. Os pesos de cada etapa são os 

seguintes: 

Análise do Histórico 20% 

Análise de Currículo  30% 

Entrevista 50% 

 

Caso o número de candidatos ultrapasse 12 alunos, a coordenação do projeto poderá realizar uma pré-

seleção baseada na análise do histórico escolar e do currículo. Pelo menos, 50% das vagas estão 

reservadas para acadêmicos da Computação (Ciência da Computação e Engenharia de Software).  
 

6.1. Dos critérios de pontuação na análise de currículo 
Para análise do currículo dos candidatos os itens serão pontuados conforme quadro abaixo: 

Critério Pontuação Máximo 
Estágio não-curricular 1 1 

Atividade de monitoria  1 1 

Atuação em projeto de ensino, extensão ou pesquisa 1 3 

Publicação de nível científico e/ou acadêmico – artigo completo 1 2 

Publicação de nível científico e/ou acadêmico – resumo 0,5 1 

Apresentação de trabalhos em eventos técnico-científicos 0,5 1 

Participação como ouvinte em eventos técnico-científicos 0,25 1 
 

6.2. Da Entrevista 
As entrevistas para seleção ocorrerão de 20 a 22 de março de 2012 em horário e local informados até o 

dia 19 de março de 2012, por e-mail, aos candidatos. 
 

6.3. Da Desclassificação 
Serão desclassificados do processo seletivo os candidatos que não entregarem a documentação exigida, 

que não possuírem os pré-requisitos listados no item 4 deste Edital e que não comparecerem à entrevista 

no local e horário informados. 
 

6.4. Do Desempate 
Ocorrendo empate na classificação final dos candidatos terá preferência para classificação o candidato 

que tiver obtido maior pontuação na análise de currículo; persistindo o empate, terá preferência o 

candidato que alcançar maior pontuação na análise do histórico acadêmico. 
 

7. Dos Resultados 
O resultado final da classificação dos candidatos será publicado na data provável de 23 de março de 

2012 no site http://porteiras.s.unipampa.edu.br/geinfoedu/ 
 

8. Das Obrigações dos Aprovados 
Os candidatos aprovados, que entrarem em atividade, deverão se comprometer a seguir o plano de 

atividades aprovado para o projeto PROEXT 2011 – MEC/SESu, a redigir resumo para o IV SIEPE – 

Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão e participar neste evento. A entrega do termo de 

compromisso assinado e dos dados bancários pelos discentes selecionados deverá ser realizada até o dia 

27 de março de 2012 conforme será especificado na publicação dos resultados. 
 

Alegrete, 08 de Março de 2012. 

 

Amanda Meincke Melo 

Coordenadora do Projeto 


