
16/05/2022 18:13 SEI/UNIPAMPA - 0813234 - PROGRAD - Chamada Interna

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=894415&infra… 1/11

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

CHAMADA INTERNA PROGRAD N.º 2/2022

APOIO À GESTÃO ACADÊMICA

 

O Pró-Reitor de Graduação Pro Tempore da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, torna pública a abertura de processo de seleção de bolsistas para o desenvolvimento de ações de apoio à gestão
acadêmica e de enfrentamento à evasão e retenção no âmbito das Coordenações Acadêmicas, Coordenação Geral
UAB/Unipampa e Coordenações  de Curso de Graduação.

 

1. DA FINALIDADE

1.1. A Chamada Interna des�na-se à realização de ações de apoio à gestão acadêmica e de de enfrentamento à evasão e
retenção, com vistas à qualificação dos cursos de graduação e à ins�tucionalização. Além disso, possui como finalidade o
aprimoramento da formação do estudante de graduação na área de gestão, tema previsto na Resolução
CONSUNI/UNIPAMPA n.º 29/2011, Título IX, das A�vidades Complementares de Graduação.

  

2. DO OBJETO

2.1. Selecionar bolsistas de gestão acadêmica para atuar em a�vidades relacionadas à qualificação e de enfrentamento à
evasão e retenção dos cursos de graduação, sob a orientação das Coordenações Acadêmicas, Coordenação Geral
UAB/Unipampa e Coordenações  de Curso de Graduação.

2.1.1. O quadro de vagas, com os cursos de graduação, coordenações acadêmicas e Geral UAB/Unipampa par�cipantes desta
Chamada Interna, está disponível no Anexo I. 

2.1.2.  Poderá ser indicado, pela coordenação acadêmica, Geral UAB/Unipampa ou de curso, outro docente para orientar os
bolsistas.

2.2. O estudante selecionado deverá cumprir carga horária semanal de 12 (doze) horas em a�vidades constantes no plano de
a�vidades do bolsista.

2.3. O valor mensal da bolsa é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

2.4. As bolsas terão vigência de junho a dezembro de 2022.

2.5. O pagamento das bolsas está condicionado à disponibilidade financeira da Ins�tuição.

 

3. DO PLANO DE ATIVIDADES DO BOLSISTA

3.1. São a�vidades a serem desenvolvidas pelo bolsista:

a. auxiliar nas ações que visem o desenvolvimento da excelência acadêmica dos cursos de graduação, previstas no Plano de
Desenvolvimento Ins�tucional (PDI);

b. par�cipar e auxiliar na organização de eventos, programas e projetos da sua unidade acadêmica, que visem
o desenvolvimento acadêmico;

c. auxiliar nas ações que visem o enfrentamento da evasão e retenção;

d. elaborar relatórios, apresentações, planilhas e gráficos, referentes aos dados dos respec�vos cursos de graduação, como,
por exemplo, sobre evasão e retenção;

e. par�cipar de reuniões, quando necessário, sem prejuízo ao acompanhamento dos componentes curriculares nos quais
esteja matriculado;

f. acompanhar e organizar ações de divulgação dos cursos da sua unidade acadêmica;

g. apoiar as a�vidades rela�vas aos processos sele�vos de ingresso;



16/05/2022 18:13 SEI/UNIPAMPA - 0813234 - PROGRAD - Chamada Interna

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=894415&infra… 2/11

h. apresentar o relatório final das a�vidades realizadas.

3.2. O orientador, junto ao bolsista, poderão ajustar e/ou complementar seu plano de a�vidades, desde que atendam a
finalidade desta Chamada Interna e cujo enfoque seja o desenvolvimento da excelência acadêmica do curso de graduação.

 

4. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS

4.1. O candidato deverá:

a. estar regularmente matriculado no curso de graduação da Unipampa que pretende concorrer a vaga, ou na mesma
unidade acadêmica, no caso das vagas des�nadas à coordenação acadêmica ou Geral UAB/Unipampa, em, no mínimo, 8
(oito) créditos, salvo quando:

a.1. for formando;

a.2. for estudante com deficiência;

a.3. no semestre vigente não forem ofertados créditos suficientes para completar a carga horária semanal exigida;

a.4. for aluno ingressante por processo sele�vo complementar nas modalidades de reopção ou transferência voluntária.

b. proceder corretamente com a inscrição, apresentando a documentação exigida, quando for o caso;

c. ter disponibilidade de tempo para atender as a�vidades programadas.

d. possuir conhecimentos e habilidades necessárias de u�lização das tecnologias digitais de informação e comunicação;

e. possuir os recursos necessários - de hardware e so�ware - e acesso à Internet para o desempenho adequado das suas
atribuições.

 

4.2. São compromissos do aluno bolsista:

a. cumprir as demandas solicitadas pelo orientador, conforme o plano de a�vidades do bolsista descrito no item 3., desta
Chamada Interna, observando a carga horária semanal;

b. não divulgar, sem prévia autorização, nenhuma das informações compar�lhadas e desenvolvidas com a coordenação
acadêmica, Geral UAB/Unipampa ou de curso;

c. agir baseado nos mesmos preceitos é�cos que regem a administração pública;

d. demonstrar inicia�va e interesse pela a�vidade.

 

4.3. São compromissos do orientador:

a. realizar o processo de seleção dos bolsistas, u�lizando o sistema de Gestão Unificada de Recursos Ins�tucionais - GURI
- incluindo resultados provisório e final, com a devida classificação (classificado e suplentes) e jus�fica�vas para os
desclassificados;

b. dar ampla divulgação da seleção, bem como das diferentes etapas;

b.1. obrigatoriamente, a divulgação prevista no item 4.3.b., deverá dar-se com o envio das informações da etapa para o e-
mail ins�tucional do discente candidato, sendo facultada a divulgação em outros espaços digitais;

c. selecionar os estudantes de graduação do respec�vo curso, verificando os requisitos necessários estabelecidos nesta
Chamada Interna;

c.1. as coordenações acadêmicas e Geral UAB/Unipampa poderão selecionar estudantes de graduação de qualquer curso
de sua unidade universitária/curso UAB/Unipampa;

d. planejar, supervisionar e orientar a execução do plano de a�vidades do bolsista;

e. cadastrar o bolsista selecionado, conforme orientações enviadas pela Prograd;

f. subs�tuir o bolsista, quando necessário, observando a lista de suplentes da seleção;

g. apresentar o relatório e a avaliação das a�vidades exercidas pelo bolsista ao término da vigência da bolsa ou por mo�vo de
desligamento do bolsista;

h. prestar informações rela�vas à execução da ação e ao bolsista, sempre que solicitado;

i. manter, sob sua guarda, os documentos rela�vos à seleção e implementação da bolsa.

 

4.4. São compromissos da PROGRAD:

a. solicitar a emissão do empenho para pagamento das bolsas e informar à Coordenação Administra�va das unidades;
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b. analisar e julgar os recursos interpostos ao processo de seleção dos bolsistas;

c. cer�ficar bolsistas e orientadores.

 

4.5. Caberá à Coordenação Administra�va do Campus: 

a. encaminhar o processo de pagamento de bolsa à Pró-Reitoria de Administração - PROAD; 

b. informar aos bolsistas sobre a situação do processo de pagamento da bolsa, sempre que necessário. 

 

5. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO

5.1. A inscrição dos estudantes que desejam concorrer às bolsas será feita no GURI, disponível
no endereço: h�ps://inscricoes.unipampa.edu.br/.

5.2. Para a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário com os dados de iden�ficação e anexar, quando for o caso,
os documentos exigidos no Anexo I - coluna "Critérios de Seleção do Bolsista" -, para a vaga a qual es�ver concorrendo. 

5.3. Durante o processo de seleção, é facultado ao orientador, em caso de necessidade, solicitar dos concorrentes à bolsa
documentos e informações complementares.

5.4. É de responsabilidade do orientador verificar os requisitos dos bolsistas - item 4.1., desta Chamada Interna -, durante o
processo de seleção.

5.4.1. Os candidatos que não atenderem aos requisitos descritos no item 4.1., desta Chamada, serão desclassificados.

5.5. É de responsabilidade do orientador dar publicidade a lista de inscrições homologadas, aos horários de entrevistas -
quando este for um critério de seleção -, aos resultados provisório e final do processo de seleção, contendo nota de cada
critério de avaliação.

5.6. Os resultados provisório e final deverão ser publicados por ordem de classificação, para que, caso necessário, seja
realizada a devida subs�tuição do bolsista.

5.7. Os recursos interpostos pelos candidatos deverão ser reme�dos via GURI, na área do candidato, para análise da Pró-
Reitoria de Graduação.

5.7.1. A Pró-Reitoria de Graduação solicitará ao orientador subsídios, a fim de que possa analisar o pedido de recurso.

 

6. DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA

6.1. Não havendo candidatos inscritos e/ou aptos no período estabelecido nos cronogramas desta Chamada Interna, ou no
caso de necessidade de subs�tuição do bolsista, e não havendo lista de suplentes, o orientador poderá realizar novo
processo de seleção, por meio de chamada interna, com cronograma próprio, obedecendo o disposto no item 5., deste
documento.

6.2. O período para cancelamento ou subs�tuição de bolsistas deverá ocorrer nos dez primeiros dias do mês, e o início das
a�vidades do bolsista deverá ser no mesmo período.

6.2.1. Nos casos previstos no item 6.2., a Prograd deverá ser comunicada formalmente. 

6.3. A subs�tuição de bolsistas deve obedecer a ordem de classificação estabelecida no processo de seleção.

6.4. É vedada a divisão dos valores da bolsa entre dois ou mais discentes.

6.5. Para fins de pagamento da bolsa, o bolsista será automa�camente considerado frequente.

6.5.1. Caso o bolsista seja infrequente, é responsabilidade do docente orientador comunicar a Prograd e a Coordenação
Administra�va da Unidade, até o dia 15 de cada mês, para o devido cancelamento do processo de pagamento de bolsas do
mês de competência. 

6.5.1.1. Eventualmente, caso a bolsa seja paga indevidamente ao discente, a Coordenação Administra�va da Unidade deverá
gerar GRU correspondente, para ressarcimento ao erário pelo discente.

 

7. DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO BOLSISTA E DOS CERTIFICADOS

7.1. É responsabilidade do orientador apresentar o relatório final de a�vidades do bolsista ao término de vigência da bolsa,
conforme modelo disponibilizado pela Pró-Reitoria de Graduação.

7.2. Cabe à Pró-Reitoria de Graduação a emissão de cer�ficados a bolsistas e orientadores.

7.3. Os cer�ficados serão disponibilizados exclusivamente por meio eletrônico, no Sistema de Gestão de Cer�ficados
Eletrônicos, mediante aprovação do relatório de a�vidades do bolsista.

https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/
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 8. DO CRONOGRAMA

 

Período de inscrições De 16 a 20/5/2022
Período de seleção dos bolsistas Até 25/5/2022

Divulgação do resultado provisório 25/5/2022
Interposição de recursos (via área do candidato no GURI) 26 e 27/5/2022

Divulgação do resultado final e início das a�vidades do bolsista 1º/6/2022
Cadastro do bolsista no SIPPEE, pelo orientador 10/6/2022

Final das a�vidades do bolsista 17/12/2022
Data limite para entrega do relatório de a�vidades do bolsista 31/1/2023

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 A par�cipação do candidato nesta seleção implicará em ciência e aceitação das condições estabelecidas nesta Chamada
Interna, das quais não poderá alegar desconhecimento.

9.2. É responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e dos prazos estabelecidos nesta Chamada
Interna, bem como de eventuais alterações referentes ao processo sele�vo.

9.3. Casos omissos a esta Chamada Interna serão analisados pela Pró-Reitoria de Graduação.

 

Bagé, 16 de maio de 2022. 

Cesar Flaubiano da Cruz Cristaldo

Pró-Reitor de Graduação Pro Tempore 

________________________________________________________________________________________________________

 

Anexo 1 - Quadro de Vagas e Critérios de Seleção dos Bolsistas

 

Coordenação
Acadêmica/Curso/Geral

UAB/Unipampa

Orientador(a)
do Bolsista

E-mail Ins�tucional do Orientador do
Bolsista

Vagas
Ofertadas Critérios de Seleção do Bolsista

Alegrete - Coordenação
Acadêmica

João Pablo
Silva da Silva joaosilva@unipampa.edu.br 1 Análise do histórico e desempenho na

entrevista.

Alegrete - Ciência da
Computação -

Bacharelado - Noturno
Le�cia Gindri le�ciagindri@unipampa.edu.br 1

Etapa 1: 
II - Desempenho acadêmico (média

aritmé�ca das notas) do histórico escolar; 
III - Disponibilidade de horário,

comparado com as disciplinas no qual
está matriculado; 

III - Mães com filho(s) de idade até dez
anos terão acréscimo de 10% na nota da

Etapa 1. 
Etapa 2: 

 I - Se for necessário, para desempate de
nota, haverá uma entrevista com os(as)

candidatos(as).
Alegrete - Engenharia

Agrícola - Bacharelado -
Integral

Eracilda
Fontanela eracildafontanela@unipampa.edu.br 1 Histórico e entrevista.

Alegrete - Engenharia
Civil - Bacharelado -

Integral

Jaelson
Budny jaelsonbudny@unipampa.edu.br 1 Entrevista (50%) e avaliação do histórico

acadêmico (50%).

Alegrete - Engenharia
de So�ware -

Bacharelado - Noturno

Maicon
Bernardino
da Silveira

bernardino@unipampa.edu.br 1 A Seleção do Bolsista, de caráter
classificatório tem como obje�vo avaliar a
competência do candidato por meio dos

seguintes critérios e pesos: 
I. Análise do Currículo La�es (3); 

II. Análise do Histórico Escolar (3); 
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III. Entrevista (4). 
A classificação da nota final é calculada
pela média ponderada de cada um dos
critérios citados, aproximando-se em

duas casas decimais. 
Em caso de empate na nota final, têm

prevalência, por ordem, o candidato que: 
I. ob�ver maior pontuação na Entrevista; 
II. ob�ver maior pontuação na Análise do

Histórico Escolar; 
III. ob�ver maior pontuação na Análise do

Currículo La�es; 
IV. �ver maior tempo de integralização do

curso.
Alegrete - Engenharia
de Telecomunicações -
Bacharelado - Integral

Lucas Santos
Pereira lucaspereira@unipampa.edu.br 1

Ser aluno regular do curso, exceto
ingressantes. Como desempate, será
usado o ranking do Campus Alegrete.

Alegrete - Engenharia
Elétrica - Bacharelado -

Integral

Natalia Braun
Chagas nataliachagas@unipampa.edu.br 1

O bolsista será selecionado de acordo
com o histórico escolar (50%) e entrevista

(50%).
Alegrete - Engenharia

Mecânica - Bacharelado
- Integral

Mauricio Paz
França mauriciofranca@unipampa.edu.br 1 Ranking, Histórico escolar e Currículo

La�es.

Bagé  Coordenação
Acadêmica

Fernando
Junges fernandojunges@unipampa.edu.br 1

1.O(a) candidato(a) possui conhecimentos
e habilidades necessárias para u�lizar
tecnologias digitais de comunicação e

informação (uso da Plataforma Moodle,
Google Classroom, Google Meet,

Webconferência, Hangout, etc.) - Peso
20%; 

2.O(a) candidato(a) possui conhecimentos
e habilidades com ferramentas de criação
e edição de documentos (editor de textos,

planilhas eletrônicas, apresentações,
etc.) - Peso 20%; 

3.O(a) candidato(a) demonstra clareza e
ar�culação na forma de se comunicar -

Peso 30%; 
4.O(a) candidato(a) demonstra ter

interesse e disponibilidade de tempo para
realizar as a�vidades propostas no Plano

de A�vidades do Bolsista - Peso 30%.

Bagé - Engenharia de
Alimentos - Bacharelado

- Integral

Fernanda
Germano

Alves
Gautério

fernandagauterio@unipampa.edu.br 1

Currículo La�es, histórico acadêmico, ter
disponibilidade de horário (12h),

conhecimento de mídias digitais, boa
comunicação e interesse.

Bagé - Engenharia de
Computação -

Bacharelado - Noturno

Bruno Silveira
Neves brunoneves@unipampa.edu.br 1

30% - Análise do currículo (em especial,
com relação à disponibilidade de
experiências correlatas ao apoio à

gestores). 
30% - Desempenho em Entrevista. 

40% - Desempenho acadêmico (análise do
histórico escolar).

Bagé - Engenharia
Química - Bacharelado

Ana Rosa
Costa Muniz anamuniz@unipampa.edu.br 1 Entrevista.

Bagé - Física -
Licenciatura - Integral

Rafael Kobata
Kimura rafaelkimura@unipampa.edu.br 1

Desempenho acadêmico e
disponibilidade de horários (avaliados

pelo histórico escolar); e conhecimento
em gerenciamento de sites e experiências

administra�vas prévias (avaliadas pela
entrevista).

Bagé - Letras - Línguas
Adicionais: Inglês

Espanhol e Respec�vas
Literaturas -

Licenciatura - Integral

Fabiane
Lazzaris e

Clara
Dornelles

fabianelazzaris@unipampa.edu.br 1 a. estar regularmente matriculado em
curso de graduação da UNIPAMPA em, no

mínimo, 8 (oito) créditos. 
b. proceder corretamente com a

inscrição, apresentando a documentação
exigida; 



16/05/2022 18:13 SEI/UNIPAMPA - 0813234 - PROGRAD - Chamada Interna

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=894415&infra… 6/11

c. ter disponibilidade de tempo para
atender as a�vidades programadas; 

d. possuir conhecimentos e habilidades
necessárias de u�lização das tecnologias

digitais de informação e comunicação; 
e. possuir os recursos necessários – de

hardware e so�ware – e acesso à Internet
para o desempenho adequado das suas

atribuições.
Bagé - Música -

Licenciatura - Integral
André Müller

Reck andrereck@unipampa.edu.br 1 Análise do histórico acadêmico e
entrevista.

Bagé - Química -
Licenciatura - Integral

Tales Leandro
Costa Mar�ns talesmar�ns@unipampa.edu.br 1 Histórico Escolar; Entrevista; e Currículo

La�es.
Caçapava do Sul -

Coordenação
Acadêmica

Ezequiel
Galvão de

Souza
ezequielsouza@unipampa.edu.br 1 Entrevista.

Caçapava do Sul -
Ciências Exatas -

Licenciatura - Integral

Sandra
Hunsche sandrahunsche@unipampa.edu.br 1

Média do histórico escolar;
disponibilidade de tempo; conhecimentos
e habilidades na u�lização das tecnologias

digitais de informação e comunicação.

Caçapava do Sul -
Engenharia Ambiental e
Sanitária - Bacharelado -

Integral

Carolina
Ferreira de

Matos Jauris
carolinamatos@unipampa.edu.br 1

 Ter concluído os 2 primeiros semestres
do curso; conhecimento básico do pacote
Office/ LibreOffice e Canva para edição de
textos, planilhas e elaboração de material

para as redes sociais e página do curso.
Será realizada uma entrevista.

Caçapava do Sul -
Geo�sica - Bacharelado

- Integral

Marcus
Vinicius

Aparecido
Gomes de

Lima

marcuslima@unipampa.edu.br 1

1) Ser discente regularmente matriculado
no Curso de Geo�sica; 2) Experiência na
preparação de material para divulgação
das a�vidades acadêmicas referentes ao
curso de Geo�sica; 3) Disponibilidade de

tempo (12 horas); e 4) Entrevista.
Caçapava do Sul -

Geologia - Bacharelado -
Integral

Cris�ane
Heredia
Gomes

cris�anegomes@unipampa.edu.br 1
Entrevista; currículo la�es; histórico; ser

discente do curso de Geologia;
disponibilidade de horário para a bolsa.

Caçapava do Sul -
Mineração ->

Engenharia de Minas -
Bacharelado - Integral

Diogo Peixoto
Cordova diogocordova@unipampa.edu.br 1

Disponibilidade de horários, desempenho
acadêmico, domínio de redes sociais e de

redação de atas de reuniões.

Dom Pedrito -
Coordenação

Acadêmica

Algacir José
Rigon algacirrigon@unipampa.edu.br 1

Boa comunicação; conhecimento de
gerenciamento de redes sociais;
conhecimento de pacote office
(principalmente word e excel);

conhecimento de design em Canva;
disponibilidade de tempo; capacidade de

trabalhar em equipe; e inicia�va (pro
a�vidade).

Dom Pedrito -
Agronegócio -

Tecnológico - Noturno

Janaína
Wohlenberg janainawohlenberg@unipampa.edu.br 1 Média Notas; La�es; Carta apresentação;

e, Entrevista.

Dom Pedrito - Ciências
da Natureza -

Licenciatura - Noturno

Crisma
Daniela
Krause

Bierhalz é
Sandra
Maders

crisnabierhalz@unipampa.edu.br 1

Ter disponibilidade no horário da tarde;
média do histórico da graduação do curso

de ciências da natureza; saber u�lizar o
Google drive e o Excel. 

Dom Pedrito - Educação
do Campo - Licenciatura

- Integral

Aniara Ribeiro
Machado aniaramachado@unipampa.edu.br 1

Ter cursado ao menos 50% da carga
horária total do curso; conhecer,
minimamente, os edital do Plano

Permanência.
Dom Pedrito - Enologia -

Bacharelado - Integral
Juan

Saavedra Del
Aguila

juanaguila@unipampa.edu.br 1 O candidato deverá: 
a. estar regularmente matriculado no

curso de graduação de enologia da
UNIPAMPA e ter cursado no mínimo,

8 (oito) créditos, salvo quando: 
a.1. for formando; 

a.2. for estudante com deficiência; 
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a.3. no semestre vigente não forem
ofertados créditos suficientes para
completar a carga horária semanal

exigida; 
a.4. for aluno ingressante por processo

sele�vo complementar nas modalidades
de reopção ou transferência voluntária. 

b. proceder corretamente com a
inscrição, apresentando a documentação

exigida, quando for o caso; 
c. ter disponibilidade de tempo para
atender as a�vidades programadas. 

d. possuir conhecimentos e habilidades
necessárias de u�lização das tecnologias

digitais de informação e comunicação; 
e. possuir os recursos necessários - de

hardware e so�ware - e acesso à Internet
para o desempenho adequado das suas

atribuições. 
f. apresentar histórico escolar e currículo.

Dom Pedrito - Zootecnia
- Bacharelado - Integral

Luciane
Rumpel

Segabinazzi
lucianesegabinazzi@unipampa.edu.br 1 Histórico Escolar: 40% - Entrevista: 60%. 

Itaqui - Agronomia -
Bacharelado - Integral

Renata Silva
Canuto de

Pinho
renatapinho@unipampa.edu.br 1 Histórico e entrevista.

Itaqui - Ciência e
Tecnologia de Alimentos
- Bacharelado - Integral

Paula Ferreira
de Araujo

Ribeiro
paularibeiro@unipampa.edu.br 1

Ter disponibilidade de 12 horas livres
semanais; estar regulamente matriculado

no curso de Ciência e Tecnologia de
Alimentos; estar residindo na cidade de
Itaqui (algumas horas de trabalho serão
realizadas de forma presencial, junto à

coordenação do curso na Unipampa); já
ter concluído, no mínimo, os três

primeiros semestres do curso; possuir
conhecimentos e habilidades necessárias
de u�lização das tecnologias digitais de

informação e comunicação.
Itaqui - Engenharia em

Cartográfica e de
Agrimensura -

Bacharelado - Integral

Sidnei Luís
Bohn Gass sidneigass@unipampa.edu.br 1 Análise do histórico escolar e entrevista.

Itaqui - Interdisciplinar
em Ciência e Tecnologia
- Bacharelado - Integral

Sandra
Regina

Coracini
sandracoracini@unipampa.edu.br 1 Engajamento no Curso, é�ca,

responsabilidade e par�cipação a�va.

Itaqui - Matemá�ca -
Licenciatura - Noturno

Patricia Pujol
Goulart
Carpes

patriciacarpes@unipampa.edu.br 1

Entrevista: mo�vação e disponibilidade
de tempo (5,0); conhecimentos de

informá�ca: ferramentas do Google e
edição de página online (5,0).

Itaqui - Nutrição -
Bacharelado

Ana Le�cia
Vargas

Barcelos

anale�cia@unipampa.edu.br 1 1)  Estar regularmente matriculado(a) no
curso de Nutrição, Campus Itaqui, da

Universidade Federal do Pampa. 
2) Ter disponibilidade de tempo para
atender às a�vidades programadas

(12h/sem). 
3) Ter cursado no mínimo 1 (um) ano e/ou

estar matriculado(a) no 3° semestre
regular do curso de Nutrição. 

4) Ter conhecimento básico em Excel. 
5) Não possuir outra a�vidade

remunerada, com exceção dos auxílios do
Programa Bolsas de Permanência. 

6) Apresentar a documentação exigida. 
7) Classificação: 

7.1) A classificação será feita com base na
nota final que será definida pelo

somatório das avaliações: 
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7.1.1) Carta de interesse (valor: 3,0) - é
necessário que o(a) candidato(a) descreva
suas principais mo�vações em concorrer
à bolsa do projeto, além de demonstrar
conhecimentos acerca da temá�ca do

projeto. 
7.1.2) Análise de Currículo La�es (CL) e

Histórico Escolar (valor: 3,0) - será
avaliado no CL: ter par�cipação em
a�vidades de pesquisa, ensino ou

extensão. Os critérios a serem avaliados
no histórico escolar são: estar cursando

no mínimo, o 3° semestre regular. 
7.1.3) Entrevista (valor 4,0) – será

avaliado a intenção, postura, cria�vidade
e conhecimentos acerca da temá�ca do

projeto.
Jaguarão - Gestão de

Turismo - Tecnológico -
Noturno

Angela
Ribeiro angelaribeiro@unipampa.edu.br 1 Carta de apresentação, Currículo La�es, e

entrevista.

Jaguarão - História -
Licenciatura - Noturno

Jônatas
Marques

Cara�
jonatascara�@unipampa.edu.br 1 Entrevista e Média de nota no Histórico

Escolar.

Jaguarão - Letras -
Espanhol e Literatura

Hispânica - Licenciatura
- Noturno

Carlos Garcia
Rizzon carlosrizzon@unipampa.edu.br 1 Entrevista; e Currículo La�es.

Jaguarão - Letras -
Portugues -

EaD/Ins�tucional -
Licenciatura - EAD

Denise
Aparecida

Moser
denisemoser@unipampa.edu.br 1 Análise do Histórico Escolar, Currículo

La�es e entrevista.

Jaguarão - Letras -
Português e Literaturas
da Língua Portuguesa -
Licenciatura - Noturno

Renata
Silveira da

Silva
renatasilva@unipampa.edu.br 1

Frequência nos componentes
curriculares, pró-a�vidade, domínio de

ferramentas tecnológicas.

Jaguarão - Pedagogia
(EaD/UAB) - Licenciatura

- EAD/UAB

Fabiane
Flores

Penteado
Galafassi

fabianegalafassi@unipampa.edu.br 1 Disponibilidade de 12 horas semanais e
média das CC já cursadas.

Jaguarão - Produção e
Polí�ca Cultural -

Bacharelado - Integral

Alan Dutra de
Melo alanmelo@unipampa.edu.br 1 Assiduidade e competências de gestão.

Santana do Livramento -
Coordenação

Acadêmica
Denis Cobas deniscobas@unipampa.edu.br 1

Disponibilidade de horário; organização;
conhecimento de gerenciamento de redes

sociais; conhecimento de pacote office
(principalmente word e excel); média no

histórico escolar (classificatório); e
ausência de reprovações (classificatório).

Santana do Livramento -
Administração Pública -
Bacharelado - EAD/UAB

Jazam Santos jazamsantos@unipampa.edu.br 1 a) Histórico escolar; e 
b) carta de apresentação e intenções, em

formato PDF. 
A avaliação do histórico escolar possuirá a

pontuação máxima 5 (cinco) pontos,
equivalente aos 50% (cinquenta por

cento) da nota final e será calculado com
a média simples das notas das disciplinas

cursadas. 
A avaliação da Carta de Apresentação e
Intenções deverá ser realizada com base
no seu conteúdo, definidos da seguinte

forma: 
A carta de intenções deverá conter as

razões pelas quais o/a candidato/a aspira
vaga, considerando sua formação

acadêmica, sua futura atuação como
profissional, a importância e os desafios.

O texto apresentado deve ser original,
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escrito em fonte Arial, tamanho 12,
espaçamento 1,5, com, no máximo, uma

lauda. 
A nota será composta por 50% da carta de

intenções e 50% da Análise do Histórico
Acadêmico (maior média receberá nota

10 e as demais serão proporcionais).

Santana do Livramento -
Ciências Econômicas -
Bacharelado - Noturno

André da
Silva Redivo andreredivo@unipampa.edu.br 1

Boa comunicação; disponibilidade de
tempo; pró-a�vidade; conhecimento de

gerenciamento de redes sociais;
conhecimento de pacote office
(principalmente word e excel); 

conhecimento de design em Canva.
Santana do Livramento -
Relações Internacionais
- Bacharelado - Integral

Rafael Vitória
Schmidt rafaelschmidt@unipampa.edu.br 1

a) Histórico Acadêmico simplificado
(média geral); b) Currículo La�es

atualizado; e c) Entrevista.
Santana do Livramento -
Relações Internacionais
- Bacharelado - Integral

Rafael Vitória
Schmidt rafaelschmidt@unipampa.edu.br 1 Histórico. Currículo La�es e entrevista

São Borja - Ciências
Humanas - Licenciatura

- Noturno

Anderson
Romário
Pereira
Corrêa

andersoncorrea@unipampa.edu.br 1 Currículo La�es.

São Borja - Ciências
Sociais - Ciência Polí�ca
- Bacharelado - Noturno

Edson
Romario
Monteiro
Paniagua

edsonpaniagua@unipampa.edu.br 1 Disponibilidade de tempo (12h semanais);
e conhecimentos básicos de informá�ca.

São Borja -
Comunicação Social -

Publicidade e
Propaganda -

Bacharelado - Integral

Roberta Roos
Thier robertathier@unipampa.edu.br 1 Apresentação de Currículo La�es e

entrevista.

São Borja - Direito -
Bacharelado - Noturno

Flávio
Marcelo

Rodrigues
Bruno

flaviobruno@unipampa.edu.br 1 Prova e Entrevista.

São Borja - Jornalismo -
Bacharelado - Integral

Leandro
Ramires

Comasse�o
leandrocomasse�o@unipampa.edu.br 1

Estar cursando a par�r do 3º semestre;
análise do currículo (melhor média) e

entrevista com o coordenador do curso.
São Borja - Relações

Públicas - Bacharelado -
Noturno

Paula Daniele
Pavan paulapavan@unipampa.edu.br 1 Entrevista.

São Borja - Serviço
Social - Bacharelado -

Integral

Monique
Soares Vieira moniquevieira@unipampa.edu.br 1

Ter disponibilidade de horário, possuir
boa escrita para auxiliar na elaboração de

documentos, estar matriculado em
disciplinas do curso de serviço social.

São Gabriel -
Biotecnologia -

Bacharelado - Integral

Paulo Marcos
Pinto paulopinto@unipampa.edu.br 1 Análise do, Histórico Escolar, Curricular

La�es e Entrevista

São Gabriel - Ciências
Biológicas - Bacharelado

- Integral

Fabiano
Pimentel

Torres
fabianotorres@unipampa.edu.br 1 Disponibilidade de horário, entrevista e

histórico escolar.

São Gabriel - Ciências
Biológicas - Licenciatura

- Integral

Julio Cesar
Bresolin
Marinho

juliomarinho@unipampa.edu.br 1 Entrevista presencial.

São Gabriel - Engenharia
Florestal - Bacharelado -

Integral

Bruna
Denardin da

Silveira
brunasilveira@unipampa.edu.br 1 Carta de apresentação e entrevista.

Uruguaiana -
Coordenação

Acadêmica

João Felipe
Peres Rezer joaorezer@unipampa.edu.br 1 Disponibilidade de 12h semanais; 

análise de currículo; e entrevista.

Uruguaiana - Ciências
da Natureza -

Licenciatura - EAD/UAB

Simone
Pinton simonepinton@unipampa.edu.br 1

Compromisso; disponibilidade de tempo;
e experiência e domínio de

ferramentas/programas de computador e
internet, sites, etc.

Uruguaiana - Ciências Carla Beatriz carlaspohr@unipampa.edu.br 1 1. Entrevista 
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da Natureza -
Licenciatura - Noturno

Spohr O(a) candidato(a) preferencialmente deve
possuir conhecimentos e habilidades

necessárias para: 
- u�lizar tecnologias digitais de

comunicação e informação (uso da
Plataforma Moodle, Google Classroom,

Google Meet, Webconferência, Hangout,
entre outras) - peso 20%; 

- u�lizar ferramentas de criação e edição
de documentos (editor de textos,

planilhas eletrônicas, apresentações,
Canva, etc.) - peso 20%; 

- editar de sites/páginas, criação de
materiais de divulgação, conhecimento de

gerenciamento de redes sociais - peso
20%; 

- demonstrar clareza e ar�culação na
forma de se comunicar - peso 20%; 

- demonstrar ter interesse e
disponibilidade de tempo para realizar as

a�vidades propostas no Plano de
A�vidades do Bolsista - peso 20%.

Uruguaiana - Educação
Física - Licenciatura -

Noturno

Leonardo
Magno
Rambo

leonardorambo@unipampa.edu.br 1 Carta de interesse e entrevista.

Uruguaiana - Educação
Física - Licenciatura -

Noturno

Mauren Assis
de Souza maurensouza@unipampa.edu.br 1 Tempo disponível e habilidades com

informá�ca.

Uruguaiana -
Enfermagem -

Bacharelado - Integral

Le�ce Dalla
Lana le�celana@unipampa.edu.br 1 Currículo La�es; entrevista e Carta de

Intenção.

Uruguaiana -
Engenharia de
Aquicultura -

Bacharelado - Integral

Jeferson
Rafael Bueno jefersonbueno@unipampa.edu.br 1

Ao preencher os requisitos para a
inscrição conforme disposto no edital, os

candidatos à bolsa deverão entrar em
contato com o coordenador do projeto

por meio de contato eletrônico
(jefersonbueno@unipampa.edu.br) e

serão comunicados da data e horário de
seleção do(a) bolsista que acontecerá no

período es�pulado no referido edital. 
A seleção consis�rá de ENTREVISTA e

entrega de: 
- FOLHA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
(como nome completo, CPF, e-mail, curso,

semestre) 
- FOLHA COM DISPONIBILIDADE

SEMANAL DE HORÁRIOS. 
Na entrevista, a ser realizada de modo

individual com cada candidato e em
horário pré-combinado por e-mail, serão
avaliados os seguintes critérios: interesse,

disponibilidade, responsabilidade e
dedicação por parte dos candidatos.

Uruguaiana - Farmácia -
Bacharelado - Integral

Vanusa
Manfredini vanusamanfredini@unipampa.edu.br 1

Discente regularmente matriculado no
curso; estar cursando o terceiro semestre

em diante; ter disponibilidade de
horário; ter boa comunicação; gostar das
mídias sociais; ter noções de informá�ca

e uso de aplica�vos.

Uruguaiana -
Fisioterapia -

Bacharelado - Integral

Daniela
Virote Kassick

Muller
danielamuller@gmail.com 1

Disponibilidade de 12 horas semanais;
conhecimento sobre o pacote Office e

Recursos Web; facilidade de
comunicação; ser discente a par�r do 4º

semestre.
Uruguaiana - Medicina -
Bacharelado - Integral

Débora
Nunes Mario

Saraçol

deboramario@unipampa.edu.br 1 Ser alunos do curso de medicina; ter
cursado com aprovação os componentes

curriculares "Metodologia Cien�fica",
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"Saúde Cole�va III" e Saúde Cole�va V";
ter disponibilidade de horário para as

a�vidades da coordenação.
Uruguaiana - Medicina

Veterinária -
Bacharelado - Integral

Carolina Kist
Traesel carolinatraesel@unipampa.edu.br 1

Histórico (desempenho acadêmico);
disponibilidade de horários; entrevista e

análise do Currículo La�es.
Coordenação Geral

UAB/Unipampa
Erick de Melo

Maciel coordenacao-uab@unipampa.edu.br 1 Média dos componentes cursados e
entrevista.

Assinado eletronicamente por CESAR FLAUBIANO DA CRUZ CRISTALDO, Pró-Reitor de Graduação, em 16/05/2022, às
17:24, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0813234 e o código CRC
AC22D5D3.
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