Edital 01/2018 de Seleção de Voluntários ao Grupo de Pesquisa LeciberLetras EaD
Apresentação
O Grupo de Pesquisa Leciber, Letras e Educação na Cibercultura, cadastrado e
certificado no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq, vinculado ao curso
de graduação em Letras – Português, Licenciatura a Distância, torna público: o processo
de seleção de estudantes de graduação da Universidade Federal do Pampa para atuar
como voluntário em projetos de pesquisa vinculados ao Leciber.
Dos Objetivos Gerais
1) Promover e fomentar a iniciação científica de estudantes de graduação sob a direção
de um orientador com título de doutor ou qualificação equivalente vinculado ao Grupo;
2) Familiarizar o discente com metodologia de pesquisa, dentro de um projeto de
pesquisa seguindo uma linha de pesquisa;
3) Fazer com que o aluno participe, compartilhe e confronte estudos e resultados de
estudos na área de abrangência, Letras, Linguística e Artes na cibercultura, em um
grupo que congregue professores, pesquisadores e estudantes com a finalidade de
desenvolver estudos teórico-analíticos.
Dos Projetos de Pesquisa e Linhas de Pesquisa
São dois os projetos:
1) As novas tecnologias no ensino presencial e a distância: ações e desafios
Linhas de pesquisa: (i) desenvolvimento de objetivos virtuais de aprendizagem e REAs,
(ii) metodologias de ensino-aprendizagem no ciberespaço e (iii) formação on-line de
professores de língua.
Coordenação: Profª Drª Camila Gonçalves dos Santos do Canto
2) Negar: a Libertação dos Escravos no campo dos discursos
Linhas de pesquisa: (i) análise de discursos na cibercultura; (ii) línguas e literaturas
portuguesas na cibercultura
Coordenação: Prof. Dr. Walker Douglas Pincerati
Das Inscrições
As
inscrições
serão
realizadas
exclusivamente
por
e-mail
(leciber.gpunipampa@gmail.com) do dia 28 de fevereiro ao dia 21 de março.
No e-mail, o candidato deve (1) se apresentar – nome completo, polo e fase –, (2)
escrever um texto em que dê a ver as razões e motivações para participar de um ou dos
dois projetos constantes neste edital e (3) especificar os horários disponíveis para
execução das atividades e a carga horária semanal disponível – 4 (quatro), 8 (oito) ou
12 (doze) horas semanais –.
Para informações sobre os projetos e linhas de pesquisa, consultar o site do Leciber:
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/leciber/
Da Seleção
Constitui-se pré-requisito para o processo de seleção ser estudante da Unipampa.
Serão analisados:
1) disponibilidade de tempo;
2) especificar na carta/e-mail motivacional o coordenador e o(s) projeto(s) ao(s) qual(is)
está se candidatando;
3) o grau de motivação em relação ao(s) projeto(s).
O resultado será divulgado entre os dias 26 e 31 de março.
Das Condições
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Para concorrer à vaga de voluntário, o discente deverá atender as seguintes condições:
1) ter disponibilidade de 4 (quatro) a 12 (oito) horas semanais para realização de
atividade a distância e/ou encontros síncronos;
2) elaborar relatórios semestrais para apreciação do(s) coordenador(es);
3) desenvolver em conjunto com o ou os professores as atividades de pesquisa;
4) comparecer às reuniões síncronas;
5) comprometer-se em cumprir as exigências relativas a este edital;
6) executar com assiduidade e dedicação o plano de trabalho;
O selecionado assinará um termo de compromisso, em que se especifica o período de
vigência da pesquisa.
Do Certificação
O voluntário não terá contrapartida financeira. Ele receberá uma declaração anual
atestando sua participação e a carga horária dedicada à pesquisa, com detalhamento
das atividades realizadas.
Jaguarão/RS, 28 de fevereiro de 2018.
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