PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO (PDA) 2017
O Programa de Desenvolvimento Acadêmico torna pública a seleção de bolsista
para atuar em projetos do Grupo de Pesquisa em Fisiologia – GPFis/Unipampa,
selecionados pelo Edital PDA 2017.
1. Dados das Bolsas
Bolsa 1 – Modalidade Iniciação ao Ensino – Bolsista de projeto de ensino
Orientador: Dra. Pâmela Billig Mello Carpes
Título do Projeto: Impacto do uso de jogos didáticos no ensino de fisiologia
Carga-horária semanal: 20 horas/semanais
Valor: R$ 400,00/mês
Vigência: maio a dezembro de 2017
Bolsa 2 – Modalidade Iniciação à Extensão – Bolsista de programa de
extensão
Orientador: Dra. Pâmela Billig Mello Carpes
Título do Projeto: POPNEURO: Ações para divulgação e popularização da
neurociência junto à comunidade escolar de Uruguaiana/RS
Carga-horária semanal: 20 horas/semanais
Valor: R$ 400,00/mês
Vigência: maio a dezembro de 2017
Bolsa 3 – Modalidade Iniciação à Pesquisa – Bolsista de projeto de pesquisa
Orientador: Dra. Pâmela Billig Mello Carpes
Título do Projeto: Efeitos de estratégias neuroprotetoras em um modelo animal de
Doença de Alzheimer
Carga-horária semanal: 20 horas/semanais
Valor: R$ 400,00/mês
Vigência: maio a dezembro de 2017
2. Cronograma
27/04 a 02/05/2017
03/05/2017
03 a 06/05/2017

08/05/2017
09 a 10/05/2017
11/05/2017
12/05/2017

Período para inscrição dos candidatos à bolsa (pelo
SIPPEE/Unipampa)
Divulgação das inscrições homologadas (pelo site do
GPFis/Unipampa: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gpfis/)
Período para seleção de bolsista, sendo o local e horário das
entrevistas divulgado juntamente com a divulgação das
inscrições homologadas na página do GPFis/Unipampa
(http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gpfis/)
Divulgação do resultado provisório
Prazo para interposição de recurso por e-mail
Divulgação do resultado final
Início das atividades do bolsista

3. Requisitos para Inscrição dos Estudantes
3.1 estar matriculado em, no mínimo, 20 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;
c) for aluno ingressante por processo seletivo complementar nas modalidades
Reopção ou Transferência Voluntária.
Parágrafo único. As situações das alíneas a, b e c devem ser atestadas pelo aluno
com a apresentação de declaração da Coordenação do Curso.
3.2 proceder corretamente com a inscrição, apresentando a documentação
exigida;
3.3 ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas,
conforme carga-horária da bolsa;
3.4 não possuir outra atividade remunerada no momento da implementação da
bolsa, com exceção dos auxílios do Programa Bolsas de Permanência;
3.5 não ter pendências relativas a outras edições do PBDA/PDA no que se refere à
entrega do relatório final de atividades.
4. Procedimento e critérios de Seleção
4.1 A inscrição dos acadêmicos que desejam concorrer às bolsas do Programa de
Desenvolvimento Acadêmico será feita no Sistema de Informação de Projetos de
Pesquisa, Ensino e Extensão (SIPPEE), disponibilizado no endereço:
http://www10.unipampa.edu.br/sippee/;
4.2 Para fins de seleção do bolsista serão utilizados os seguintes procedimentos
pelo orientador:
a) certificação e análise dos documentos apresentados pelos candidatos;
b) entrevista de seleção;
c) verificação da disponibilidade de tempo do estudante;
d) verificação do atendimento dos critérios constantes em edital.
4.3. A seleção de candidatos será realizada pelo orientador, sendo considerados
os seguintes critérios para a seleção:
a) Desempenho acadêmico;
b) Disponibilidade de carga horária para as atividades do programa;
c) Experiência prévia do candidato em atividades de ensino, pesquisa e extensão;
d) Produção científica (análise do currículo Lattes);
e) Conhecimentos gerais relacionados à neurociência e fisiologia.
4.4 No dia da entrevista o candidato deverá apresentar a seguinte documentação
impressa:
a) Histórico escolar da graduação;
b) Quadro horário informando seus horários livres;
c) Currículo Lattes.

5. Das Funções dos Bolsistas
Os acadêmicos selecionados serão chamados para exercer a função de bolsista, e
deverão participar, obrigatoriamente, das atividades propostas pelo referido Edital
e pelo Grupo de Pesquisa, de acordo, sendo elas:
I – Integrar a equipe de organização e execução do projeto/programa para o qual
foi selecionado;
II – Realizar estudos orientados de revisão de literatura;
III – Participar dos seminários e reuniões semanais do grupo de estudo;
IV – Participar em todas as fases do projeto/programa, com função primordial em
alguma delas, de acordo com a deliberação da coordenação;
V – Desenvolver coleta, análise de dados e redação de comunicações científicas.
Do resultado da seleção cabem recursos de acordo com o prazo estipulado no
presente edital, pelo e-mail do professor coordenador. Os casos omissos serão
resolvidos pela Coordenação.
Uruguaiana, 27 de abril de 2017.

Pâmela Billig Mello Carpes
Professor Adjunto – Fisiologia Humana
Orientadora dos projetos
panmello@hotmail.com

