
EDITAL N°68/2019 

PROGRAMA DE FOMENTO À EXTENSÃO (PROFEXT) 2019 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

O Programa de Fomento à Extensão (PROFEXT) torna pública a seleção 

de bolsista para atuar em projeto selecionado pelo Edital PROFEXT 2019.  

1. DADOS DA BOLSA 

Orientador: Cristiane Heredia Gomes 

Título do Projeto: Museu Virtual Geológico do Pampa - Fase 2: Tecnologia da 

informação e da comunicação 

Vaga: 01 (uma)  

Modalidade da bolsa: Bolsa de 12 horas  

Valor da Bolsa: R$ 240,00  

Vigência: abril a dezembro de 2019 

Resumo: O presente projeto apresenta o Museu Virtual Geológico do Pampa - 

Fase 2: Tecnologia da informação e da comunicação, que representa a 

oportunidade de continuar um trabalho que vem obtendo sucesso na região do 

Pampa em difundir conhecimento sobre Geologia entre crianças, jovens e 

comunidade em geral através do Museu Virtual Geológico do Pampa (MVGP), 

disponibilizado através do site da UNIPAMPA-

(http://porteiras.s.unipampa.edu.br/mvgp/). No website é possível observar um 

conjunto de imagens referentes aos diferentes tipos litológicos de várias regiões 

do Brasil disponíveis no acervo do campus junto com informações detalhadas 

para melhor conduzir o usuário. O MVGP desenvolve um processo de análise e 

tratamento das imagens disponibilizadas, tendo como alvo o uso da imagem 

como documento histórico portador de informações que permita a busca pelo 

conhecimento e compreensão teórico-didática aos discentes e docentes das 

comunidades externa e interna. Ao acessar o website o usuário é convidado a 

realizar um passeio virtual através de um ambiente de imagens e dados 

geológicos, químicos e paragêneses que ultrapassa o espaço físico da sala de 

aula. Neste sentido, a aprendizagem via museus mostra-se onipresente. 

Respondendo a uma demanda crescente daqueles que buscam na tecnologia 

uma fonte de informação e, assim, tornando o conhecimento acessível para o 

aprendizado de livre escolha, quando e onde o público pode escolher. Uma 

centena de pessoas consultam a coleção de rochas e minerais online do Museu 

para suas pesquisas, para inspiração e aprendizado ou para reutilizar 



informações e imagens. Através dos canais de mídia social, o Museu se envolve 

com milhões de pessoas -visitantes virtuais, em um esforço para construir 

relações sustentáveis em torno do patrimônio geológico. Pensando nisso e a fim 

de aumentar a participação cultural e a aprendizagem, o MVGP fase 2 abre sua 

coleção online para trabalhos com a comunidade externa. 

2. CRONOGRAMA 

 

26/04/2019 à 30/04/2019 Período de inscrição 

02/05/2019  Entrevista ás 14h (Sala:306-4) 

08/05/2019 Divulgação do resultado parcial 

09/05 a 10/05 Período de pedido de recursos 
pelos candidatos 

13/05 Divulgação do resultado final 

13/05 Início das atividades do bolsista 
 

 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS  

 Proceder corretamente com a inscrição apresentando a documentação 

exigida e no prazo; ter disponibilidade de 12h semanais para atender as 

atividades programadas; não possuir outra atividade remunerada e nem ser 

monitor voluntário, com exceção dos auxílios do Programa Bolsas de 

Permanência; Ter experiência em projetos de extensão. 

 

• Inscrições exclusivamente pelo formulário eletrônico:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSoRfsGragrMqdS58sODGyP

9J0t7cs4QFmOIdUbg6lLj2RYg/viewform 

 

OBS: O (a) bolsista selecionado (a) deve ser titular de uma conta corrente, 

de qualquer banco. Não pode ser conta poupança. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Cristiane Heredia Gomes 

 

Caçapava do Sul, 25 de abril de 2019. 
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