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Chamada Interna de Seleção de Bolsista – GNAP PDA 2022 
 

O Programa de Desenvolvimento Acadêmico torna pública a seleção de bolsista para atuar em projeto selecionado 
pelo Edital PDA 2022.  

 
1. Dados da Bolsa: 
 
Bolsa 1: 
Orientador: Marcos Roberto Kunzler 
Título do Projeto: Efeito da experiência esportiva sobre o desempenho cognitivo no exercício físico 
Modalidade de bolsa: 12 horas semanais, para discente [PESQUISA]. 
Valor da bolsa: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). 
Vigência: junho de 2022 a janeiro de 2023. 
 
Bolsa 2: 
Orientador: Marcos Roberto Kunzler 
Título do Projeto: Bikefit para mulheres ciclistas 
Modalidade de bolsa: 12 horas semanais, para discente [EXTENSÃO]. 
Valor da bolsa: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). 
Vigência: junho de 2022 a janeiro de 2023. 
 
 
2. Cronograma: 
 

Cronograma de Seleção de Bolsistas 

01/06/2022 Abertura do período de inscrição dos discentes interessados 

08/06/2022 Encerramento do período de inscrição dos discentes interessados 

09/06/2022 Entrevistas e publicação do resultado provisório 

Até 11/06/2022 Data limite para Interposição de recursos dos discentes, via e-mail do Comitê 
Gestor do PDA 

14/06/2022 Divulgação do Resultado Final 

14/06/2022 Início das atividades do bolsista 

17/06/2022 até 17 horas Data limite para inserção dos dados do bolsista no SAP 

28/02/2023 Prazo final para entrega do relatório final das atividades do bolsista 
 
 

3. Requisitos para inscrição dos estudantes: 
 
3.1. Os requisitos para o discente participar do PDA são: 
 
i) estar matriculado em, no mínimo, 8 créditos semanais, em curso de graduação, salvo quando: 

a) for formando; 
b) no semestre vigente, não forem ofertados créditos suficientes para completar a carga horária semanal 
exigida; 
Parágrafo único. As situações das alíneas a e b devem ser atestadas pelo aluno com a apresentação de 
declaração da Coordenação do Curso. 
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ii) proceder corretamente com a inscrição, apresentando a documentação exigida; 
iii) ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas;  
iv) não possuir outra atividade remunerada, no momento da implementação da bolsa, com exceção dos auxílios do 
Plano de Permanência;  
v) não ter pendências relativas a outras edições do PDA no que se refere à entrega do relatório final de atividades. 
 
4. Procedimentos para inscrição 
4.1 A inscrição deverá ser feita por e-mail enviado para marcoskunzler@unipampa.edu.br com o assunto “INSCRIÇÃO 
EDITAL PDA 2022 GNAP” incluindo como anexo, em PDF, os seguintes documentos e indicando no corpo do e-mail 
para qual bolsa está se candidatando (Bolsa 1; Bolsa 2; Bolsas 1 ou 2): 
 a) Anexo 1, devidamente preenchido e  assinado; 

b) Currículo Lattes em PDF; 
c) Carta de intenções explicitando a modalidade de bolsa desejada e os objetivos buscados como bolsista; 

 d) Comprovante de matrícula atualizado; 
d) Quadro horário indicando 12h semanais livres para desenvolvimento das atividades. 
OBS: a inscrição que não indicar o tipo de bolsa será indeferida. 

 
5. Critérios de Seleção 
a) Entrevista com o coordenador e avaliadores (3pts); 
b) Currículo Lattes (3 pts); 
c) Tempo disponível para atividades do projeto (2 pts); 
d) Carta de intenções (2 pts). 
 
Nota final: a + b + c + d = 10 pontos 
Os candidatos serão ranqueados de acordo com a nota final obtida. 
Em caso de empate, a nota da carta de intenções será o primeiro quesito para desempate, seguido do currículo Lattes 
e a idade.  
 
 
 
 

Uruguaiana, 01 de junho de 2022. 
 


