
                                    
                    

ATENÇÃO!!! 

BOLSA DE 400,00 

BOLSA PARA ACADÊMICO DE CIÊNCIAS HUMANAS – LICENCIATURA 

 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

Aluno de Ciências Humanas regularmente matriculado no Curso que cumpriu até 50% da 

carga horária do Curso (Informação de percentual de créditos vencidos que se encontra no 

comprovante de matrícula ou histórico). Os alunos ingressantes em 2020 que ainda não 

cursaram nenhum componente curricular também podem se inscrever! 

 

PASSOS PARA SE INSCREVER 

1) Leia o Edital (157/2020) abaixo para se informar: 

https://unipampa.edu.br/portal/sites/default/files/documentos/edital_157-

2020_edital_de_programa_institucional_de_bolsa_de_iniciacao_a_docencia_-

_unipampa_-_2020-2022_selecao_de_licenciadosas.pdf 

Em síntese o Edital diz: 

- O candidato precisa estar regularmente matriculado no Curso (Ciências Humanas) 

- O candidato precisa ter cursado até 50% do curso (ingressantes de 2020 podem 

participar). OBS: O percentual que você cumpriu no curso consta no seu Histórico 

- Para ser bolsista o(a) acadêmico(a) deve ter disponibilidade de tempo para cumprir pelo 

menos 8h semanais no Projeto 

 

2) Cadastrar (caso não tenha) Currículo Lattes: 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cad_rh.inicio 

Gerar currículo em formato pdf e salvar 

  

3) Cadastrar (caso não tenha) Currículo na Plataforma Capes da Educação Básica: 

https://sadmin.capes.gov.br/sadmin/#/cadastroUsuarioNacional  



Gerar currículo em formato PDF e salvar 

 

4) Escrever uma carta de intenções – Explicação no Anexo III do Edital 157/2020: 

https://unipampa.edu.br/portal/sites/default/files/documentos/edital_157-

2020_edital_de_programa_institucional_de_bolsa_de_iniciacao_a_docencia_-

_unipampa_-_2020-2022_selecao_de_licenciadosas.pdf. 

OBSERVAÇÕES: A carta de intenções deverá conter as razões pelas quais o(a) 

candidato(a) aspira participar do PIBID  e do respectivo subprojeto, considerando sua 

formação acadêmica, sua futura atuação na Educação Básica, a importância e os 

desafios da profissão docente e da escola pública. O texto apresentado deve ser 

original, escrito em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, com no máximo duas 

laudas, data e assinatura do(a) candidato(a). 

Salvar a Carta em formato PDF. 

 

 

5) Preencher a Carta de Compromisso: Roteiro no Anexo II do Edital 157/2020 

Salvar em formato PDF 

 

6) Acessar Histórico acadêmico simplificado no sistema GURI da Unipampa: 

Entre em: www.unipampa.edu.br; Clique em “Estudantes” e entre na opção “GURI” 

Salvar o Histórico em formato PDF 

 

7) Acessar o link para inscrição no GURI: https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ 

- Clique em “Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 2020-22. Edital 

157/2020; 

- Entre na opção Filosofia e História – Ciências Humanas e História – São Borja 

- Preencha a ficha “nova inscrição”. Segue explicação abaixo:  

 - Campus:......(São Borja) 

 - Curso:..........(Ciências Humanas) 

 - Ano semestre de ingresso:.....(ano/semestre que você entrou no curso) 

 - Carga horária integralizada:....... (é o percentual de créditos vencidos que você 

encontra no seu histórico) 

 - Número de whats caso possua.... 

 - Nome do banco..... (banco que você tem conta aberta para receber bolsa) 

 - Código do banco.....( código do banco, que você encontra na internet) 

 - Agência bancária ....(consta no seu cartão) 

 - Conta bancária........(número da conta corrente para receber a bolsa) 

- Candidato (a) para participação no Programa com ou sem bolsa....... (você opta 

em ser bolsista com bolsa ou sem bolsa, atuando apenas como voluntário) 



- Deseja concorrer às cotas para ações afirmativas? Se sim qual.... (Caso tenha 

ingresso pelas Ações Afirmativas você pode assinalar e concorrer como cotista 

conforme consta no ítem 8.12 do Edital 157/2020) 

 

- Anexe toda a documentação solicitada em arquivos pdf 

a) Currículo L11attes;  

b) Currículo Plataforma Capes de Educação Básica;   

c) Carta de Intenções;  

d) Declaração de Compromissos;  

e) Histórico Acadêmico Simplificado 

 

7.3. Enviar, clicando em: 

  
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

- A conta bancária informada no formulário deve ser conta corrente individual 

conforme explicação no item 11.3 do Edital: ser conta corrente (de operação 001); 

estar ativa (sempre verificar junto ao banco); ter como titular o beneficiário da bolsa; 

/ não ser conta salário; não ser “Conta Fácil”, de operação 023 da Caixa Econômica; 

não ser conta poupança; não ser conta de operação 053 (Conta jurídica do Banrisul); 

não ser conta conjunta, entre outros. 

 - Para que a inscrição seja homologada, todos os documentos devem estar anexados.  

- Algumas destas etapas podem levar bastante tempo e precisam de informações 

consistentes e comprobatórias.  

- Eventualmente os sistemas da Internet poderão estar sobrecarregados. 

 

DÚVIDAS E AUXÍLIO PARA INSCRIÇÃO: 

Professora Yáscara: (Coordenadora): yascaraguindani@unipampa.edu.br 

Professor Evandro: (Colaborador): evandroguindani@unipampa.edu.br 

Whatsapp para dúvidas e auxílio: (55) 99929-8754 

Tatiana Fraga, representante discente de Ciências Humanas: 

tatianafraga_@hotmail.com 

Ângelo Alves: Discente de Ciências Humanas: angeloalvesdarosa@gmail.com 

 

 

 

 


