
 

 

 

 

 

EDITAL 01/2021 

 

PROJETO DE ENSINO: Projeto de Ensino - AFROnteiras Negras Unipampa 

 

A coordenação do referido projeto de ensino, no uso de suas atribuições legais e mediante 

aprovação no edital nº 40/2021 - Programa de Desenvolvimento Acadêmico (PDA), edição 

2021, torna pública a abertura de processo seletivo de bolsista. 

 

1. DAS VAGAS 

 

Seleção de candidatos (as) para bolsista do projeto de ensino: “AFROnteiras Negras 

Unipampa”. 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Giane Vargas. 

Vagas: 1 vaga. 

Carga Horária: 12 horas semanais. 

Remuneração: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) mensais. 

Vigência da bolsa: de maio a dezembro de 2021, podendo ser interrompida a qualquer 

momento. 

 

2. DOS REQUISITOS DOS (AS) BOLSISTAS 

 

São requisitos para o (a) discente participar do PDA: 

 

a) estar matriculado (a) em, no mínimo, 8 (oito) créditos semanais, no curso Superior de 

História-Licenciatura Pedagogia-Licenciatura, Letras-Licenciatura ou Bacharelado em 

Produção e Política Cultural, salvo quando: 

i) for formando, devidamente atestado pela coordenação de curso; 

ii) no semestre vigente não forem ofertados créditos suficientes para completar a carga horária 

semanal exigida, devidamente atestado pela coordenação de curso. 

b) proceder corretamente com a inscrição, apresentando a documentação exigida; 

c) ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas; 

d) não acumular qualquer outro tipo de bolsa, com exceção dos auxílios de permanência; 

e) antes do início das atividades, o (a) discente deverá assinar o Termo de Compromisso do (a) 

Bolsista, conforme modelo disponível no site do Programa de Desenvolvimento.  

f) ter ingressado na Unipampa por meio do processo das Ações Afirmativas, contemplando, 

em especial alunas/os negros/as, indígenas, quilombolas, apresentando documento 

comprobatório emitido pela Secretaria Acadêmica. A seleção contemplará também questões 

de gênero, numa tentativa de incluir e incentivar mais mulheres a serem pesquisadoras; 

 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS (AS) BOLSISTAS 

 

São atribuições do (a) bolsista: 

 



a) cumprir as demandas solicitadas pela orientadora, conforme o Plano de Atividades 

aprovado, observando a carga horária semanal; 

b) participar das atividades propostas pela PROGRAD/PROPPI/PROEXT/PRAEC, bem como 

auxiliar na organização de eventos promovidos pela Unipampa; 

c) submeter os resultados das suas atividades em eventos relacionados a sua área de 

conhecimento, preferencialmente no SIEPE, com a supervisão da orientadora/coordenadora da 

proposta; 

d) apresentar relatórios parciais, sempre que solicitado pela orientadora/coordenadora da 

proposta, e o relatório final de atividades, ao término de vigência da bolsa ou por motivo de 

desligamento; 

e) manter currículo atualizado na Plataforma Lattes; 

f) demonstrar iniciativa, bom desempenho acadêmico, atenção à sua formação e interesse pela 

atividade de ensino/pesquisa/extensão/ações sociais, culturais e de atenção à diversidade no 

âmbito da comunidade acadêmica; e 

g) informar e manter regularizado seu CPF junto a Receita Federal, dados de contato e conta 

corrente bancária, da qual seja titular, para fins de pagamento da bolsa pela Instituição. 

 

4. DAS ATIVIDADES 

 

O (a) bolsista deverá auxiliar no desenvolvimento de todas as atividades previstas no projeto, 

seja como responsável ou através do acompanhamento da gestão. 

Sendo uma gestão horizontal, espera-se que haja troca de saberes entre todos os membros da 

equipe. 

Todas as atividades serão realizadas virtualmente, não havendo contato presencial em respeito 

às medidas de distanciamento social. 

 

5. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

As inscrições para seleção deverão ser realizadas de forma online, com envio dos documentos 

ao e-mail da coordenadora do projeto: gianeescobar@unipampa.edu.br, do dia 23/04/21 até às 

23h59min do dia 27/04/21. 

Todos os e-mails recebidos neste período serão confirmados o recebimento. 

 

6. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DO (A) CANDIDATO (A) 

 

a) Carta de Apresentação e Intenção; 

b) Histórico Acadêmico; 

c) Currículo Lattes; 

d) Comprovante de Matrícula; 

 

7. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

A seleção do (a) bolsista será realizada em quatro etapas de caráter classificatório: 

 

1ª Etapa: Análise dos documentos enviados. 

 

2ª Etapa: Avaliação escrita, em formato PDF. 

Valor: 2 pontos. 

Consiste na elaboração de uma produção textual sobre o tema do projeto, será considerado o 

domínio teórico, bem como a capacidade argumentativa e reflexiva e, também, deverá destacar 



as principais atividades de interesse, perfil, habilidades, além da disponibilidade (dias e 

horários disponíveis na semana para se dedicar às atividades da bolsa (12h semanais)). 

 

3ª Etapa: Currículo Lattes, em formato PDF. 

Valor: 2 pontos. 

Os critérios de análise do Currículo Lattes serão: 

Trabalhos publicados em anais de eventos e/ou periódicos: 0,2 por artigo (máximo 1 ponto); 

Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão: 0,2 por projeto (máximo 1 ponto). 

 

4ª Etapa: Entrevista virtual. 

Valor: 6 pontos. 

As entrevistas serão realizadas de 29/04/21 a 03/05/21. Será enviado e-mail com o link e o 

horário da entrevista. 

 

A nota final da avaliação deverá ser multiplicada por um fator de correção (1,1), para as 

candidatas que forem mães com filho(s) de idade até dez anos. 

 

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

A divulgação do resultado parcial da seleção do (a) bolsista, em ordem de classificação, 

ocorrerá até o dia 03 de maio de 2021 via e-mail dos (as) candidatos (as). 

Os (as) candidatos (as) aprovados (as) fora do número de vagas formarão um cadastro reserva 

e poderão ser chamados (as) durante o prazo de validade do processo seletivo. 

A interposição de recursos poderá ser realizada até o dia 05/05/21 às 23h59min ao e-mail da 

coordenadora do projeto: gianeescobar@unipampa.edu.br. Todos os e-mails recebidos neste 

período serão confirmados o recebimento. 

 

9. CRONOGRAMA 

 

Divulgação da chamada interna de seleção de bolsista 23/04/2021  

Período de inscrição dos (as) discentes 23 a 27/4/2021 

Período para a seleção de bolsista 28/4/2021 a 03/05/2021 

 Resultado provisório Até 03/04/2021 

Interposição de recursos Até 05/05/2021 

Divulgação do resultado final 07/05/2021 

Início das atividades do (a) bolsista 07/05/2021 

 

 

 

 


