
 
 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

CHAMADA INTERNA PROGRAD Nº 05/2018 

 

APOIO À DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO,  

PROJETOS DE ENSINO E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA torna pública esta chamada interna para apoio à 

divulgação dos cursos de graduação, projetos de ensino e programas institucionais das Unidades 

Acadêmicas no 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE). 

 

1. DA FINALIDADE 

 

1.1. Realizar ações de divulgação dos cursos de graduação da Universidade Federal do Pampa; 

 

1.2. Divulgar práticas pedagógicas inovadoras (projetos de ensino) realizadas nas unidades 

acadêmicas e ações realizadas pelos programas institucionais relacionados ao ensino de 

graduação (PET, PIBID e Residência Pedagógica).  

 
2. DO OBJETO 

 

2.1. Cada campus poderá solicitar: 

I. 01 (um) auxílio financeiro para estudante para cada curso de graduação do 

campus; 

II. 01 (um) auxílio financeiro para estudante para um projeto de ensino de cada curso 

de graduação do campus; 

III. 01 (um) auxílio financeiro para estudante para cada grupo do Programa de 

Educação Tutorial (PET) do campus; 

IV. 01 (um) auxílio financeiro para estudante para cada subprojeto do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do campus; 

V. 01 (um) auxílio financeiro para estudante para cada subprojeto do Programa de 

Residência Pedagógica do campus; 

 

2.2. O discente selecionado deverá apresentar as ações desenvolvidas no âmbito do 

curso/programa/projeto no 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) 

em local e horário definidos pela Pró-Reitoria de Graduação.  

 

2.3. O valor do auxílio é de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais).  

 

2.4. Dependendo da disponibilidade financeira, os auxílios poderão ser pagos após o evento.  

 



2.5. As apresentações poderão ser na forma de banner, apresentação oral acompanhada de 

slides, oficinas, exposição de materiais e/ou oficinas de curta duração.  

 

2.6. Os discentes selecionados deverão participar dos três dias do evento e das atividades 

propostas pela Pró-Reitoria de Graduação durante o evento.  

 

3. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS E DISCENTES 

 

3.1. A seleção dos discentes, projetos de ensino e materiais de divulgação a serem apresentados 

por cada curso de graduação ficará sob responsabilidade da Comissão de Curso. 

 

3.2. A seleção do discente e das atividades a serem apresentadas por cada grupo 

PET/subprojeto PIBID/subprojeto Residência Pedagógica, ficarão sob responsabilidade do 

respectivo tutor(a)/coordenador(a). 

 

3.3. O resultado da seleção deverá ser encaminhado por um membro da equipe diretiva para o 

e-mail processosseletivos@unipampa.edu.br via Memorando até dia 26 de outubro de 

2018.  

 

3.4. O resultado deverá conter as seguintes informações: curso/projeto/responsável, título da 

apresentação, resumo, tempo de duração da apresentação e estrutura necessária. 

 

3.5. O cronograma das apresentações será elaborado pela Pró-Reitoria de Graduação e 

divulgado para os participantes na data prevista no cronograma desta chamada.  

 

4. DO PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS 

 

4.1. O pagamento deverá ser realizado pela Unidade Acadêmica a partir de empenho informado 

pela Pró-Reitoria de Graduação após o recebimento do resultado.  

 

4.2. É vedada a divisão dos valores da bolsa entre dois ou mais discentes, tão pouco, serão 

realizados pagamentos proporcionais aos dias do evento. 

 

5. DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO BOLSISTA E DOS CERTIFICADOS 

 

5.1. Cabe à Pró-Reitoria de Graduação a emissão de certificados aos discentes que realizarem 

apresentação. 

 

5.2. Os certificados serão disponibilizados por meio eletrônico, no Sistema de Gestão de 

Certificados Eletrônicos, mediante aprovação do relatório de atividades do bolsista. 

 

6. DO CRONOGRAMA 
 

Lançamento da Chamada Interna 19/10/2018 

Data limite para envio do memorando de resposta do campus 26/10/2018 

Envio, pela PROGRAD, do número de empenho para as unidades 29 a 31/10/2018 

Divulgação do cronograma das apresentações até 01/11/2018 

 

mailto:processosseletivos@unipampa.edu.br


6.1. Os casos omissos deverão ser encaminhados para apreciação da PROGRAD. 

 

 

Bagé, 19 de outubro de 2018. 

 

 

 
Ricardo Howes Carpes 

Pró-Reitor de Graduação 
 


