
 
EDITAL 01/2018 

 

PROJETO “PIPAS NO CERRO” 

 

O Núcleo de Empreendedorismo – UNIPAMPA Campus Jaguarão, no uso de suas atribuições legais, 

torna pública a abertura de processo seletivo para monitoria, conforme aprovação em edital nº 

062/2018 – Programa de fomento à extensão - PROFEXT, da UNIPAMPA. 

 

Resumo do projeto: 

As pipas são objetos de lazer que, apesar de suas referências ligadas à férias, tempo livre ou diversão 

infantil, com o tempo transformaram-se em ferramentas que transcendem a ideia de uma atividade 

praticável apenas durante o ócio, fazendo parte do aprendizado em habilidades manuais artesanais e 

no desenvolvimento pessoal, sendo os instrumentos recreativos que mais se aproximam da abordagem 

de lazer como um fenômeno que mobiliza indivíduos praticantes desde a construção até a sua 

materialização e contemplação, como aborda Dumazedier (2008). A forte tendência que as pipas 

possuem na ocupação do espaço público natural ou urbano são responsáveis pela atribuição de novos 

valores em zonas que, antes de sua implantação, não possuíam tanto significado para a comunidade 

local, gerando um fluxo de pessoas curiosas sobre sua realização e que consequentemente se 

interessam por esse tipo de lazer. O Cerro da Pólvora, considerado como uma região periférica da 

cidade de Jaguarão - RS, evidencia-se por sua localização favorável para atividade com pipas devido 

sua latitude, seu amplo espaço aberto e a ausência de riscos pontuais comparados ao centro, como 

trânsito de automóveis e excesso de afiações elétricas. Neste contexto, propõe-se uma série de eventos 

que compõem um workshop com pipeiros experientes nas dependências da UNIPAMPA (Laboratório 

de Turismo ou auditório), as amostragens da atividade e a sua inauguração oficial no Cerro da 

Pólvora, todas essas atividades junto aos membros interessados da comunidade. Com isso, pensa-se 

na integração da população do Cerro no cenário construtivo de lazer da cidade, transformando-o numa 

prática corriqueira aos moradores locais e que descentraliza os futuros cursos de turismo voltados 

apenas ao centro, beneficiando as diferentes camadas sociais. Assim como, as pipas funcionam como 

catalizadores de um desenvolvimento social local, ao desfocar-se do turismo patrimonial como a 

única alternativa e abrindo novas perspectivas turísticas para o município. 

Os objetivos do projeto são: inserir a comunidade do Cerro da Pólvora na construção do lazer e, 

consequentemente, no turismo de base comunitária na cidade de Jaguarão; estimular as 

transformações nos espaços públicos da cidade por meio de atividades compostas pela própria 

comunidade, tendo como abertura o lazer com pipas; incentivar a criatividade empreendedora dos 

moradores locais sobre a propagação das pipas no espaço do Cerro; promover uma atividade lúdica 

que inclua pessoas de diferentes regiões e camadas sociais no desfrute das mesmas experiências. 

 

1. DAS VAGAS 

 

Seleção de candidatos a monitor do projeto “Pipas no Cerro”. 

Vagas: 1 vaga. 

Local: Núcleo de Empreendedorismo – Campus Jaguarão. 

Carga Horária: 12 horas semanais. 

Turno: manhã e/ou tarde e/ou noite. 

Cidade: Jaguarão/RS. 

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

Vigência de até 9 (nove) meses – entre abril e dezembro de 2018, podendo ser interrompida a qualquer 

momento. 



Requisitos: ser discente do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo (cursando do primeiro ao 

quarto semestre) ou do curso de Produção e Política Cultural (cursando do primeiro ao sétimo 

semestre). 

 

2. DAS ATIVIDADES 

 

O monitor tem um papel fundamental no projeto “Pipas no Cerro”, pois é também a pessoa 

responsável pelo diálogo com o público em geral, cabendo a este o contato àqueles que têm interesse 

em participar do projeto, ficando à disposição, em horários pré-determinados, para atender 

pessoalmente aqueles que necessitarem de esclarecimento acerca das oficinas a serem desenvolvidas 

e demais atividades, as quais deverão ser organizadas pelo monitor, como os workshops de produção 

das pipas e de soltura das pipas, amostragens das atividades com pipas, reuniões de planejamento e 

avaliação.  

Aos seus cuidados também ficará o e-mail do projeto e a administração de redes sociais, a participação 

do monitor no projeto contribui para a divulgação do projeto junto à comunidade. 

O monitor terá a oportunidade de acesso a informação e aquisição de conhecimento através do 

tratamento e organização das notícias, em geral com caráter informativo, a serem divulgadas na mídia 

pelo próprio monitor, através do método de observação crítica de todo o material enviado. 

Semestralmente o monitor deverá encaminhar um relatório detalhado de todas as atividades 

realizadas, com uma autoavaliação de seu desempenho. 

 

3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

As inscrições para seleção do monitor estarão abertas nos dias 09 a 10 de abril de 2018, no horário 

das 14h às 20h, com a TAE Lidiane de Carvalho, na sala 404. 

 

3.1 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: 

 

I. Estar regularmente matriculado e frequentando as aulas do curso de Tecnologia em Gestão de 

Turismo (cursando do primeiro ao quarto semestre) ou do curso de Produção e Política Cultural 

(cursando do primeiro ao sétimo semestre). 

II. Demonstrar interesse no projeto “Pipas no Cerro” e nas demais atividades da rotina do Núcleo 

de Empreendedorismo;  

III. Ter interesse no desenvolvimento acadêmico-científico;  

IV. Estar disposto a acompanhar as atividades de monitoria propostas pelos professores que 

compõem o projeto de extensão; 

V. Ter disponibilidade de 12 horas semanais para trabalho de monitoria nos períodos estipulados 

pela comissão de seleção; 

VI. Não exercer atividade remunerada ou possuir vínculo com bolsas em projetos como PET, PIBID, 

PDA entre outros. 

 

Observação: É vedado aos discentes contemplados por outros auxílios institucionais, na forma de 

bolsa, o recebimento simultâneo do auxílio oriundo da presente Chamada, excetuando-se os auxílios 

de permanência. 

 

3.2 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

I. Ficha de inscrição, anexo I deste edital; 

II. Histórico escolar atualizado (emitido no sistema GURI com carimbo e assinatura da Secretaria 

Acadêmica do Campus); 



III. Currículo Lattes impresso; 

IV. Carta de intenções, anexo II deste edital; 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

A seleção do monitor será realizada em duas etapas: 

1ª Etapa: Avaliação do desempenho acadêmico, do currículo do candidato, especialmente em relação 

a participação em projetos de extensão e publicação de trabalhos em eventos e periódicos, e da ficha 

de inscrição – caráter eliminatório (peso 30 pontos); 

2ª Etapa: Avaliação da carta de intenções – caráter classificatório (peso 70 pontos). 

 

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

A divulgação da relação dos candidatos aprovados, em ordem de classificação, ocorrerá no dia 11 de 

abril de 2018 até às 23h59min. 

Os candidatos aprovados fora do número de vagas formarão um cadastro reserva e poderão ser 

chamados durante o prazo de validade do processo seletivo. 

Parágrafo único: A interposição de recursos poderá ser realizada no dia 12 de abril de 2018 no horário 

das 14h às 17h, com a TAE Lidiane de Carvalho, na sala 404. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

Publicação do edital 06/04/18 

Inscrições 09 a 10/04/18 

Seleção 11/04/18 

Divulgação do resultado parcial 11/04/18 

Recursos 12/04/18 

Divulgação do resultado final 13/04/18 

 

  



ANEXO I 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Candidato (a) (nome completo): 

Matrícula: 

Data de nascimento: 

Endereço completo: 

Telefone: 

E-mail:  

Curso e semestre que está cursando: 

Previsão de conclusão de curso em: 

Qual a minha disponibilidade de dias e de horários para cumprimento das 12 horas semanais previstas 

à realização das atividades de monitoria do Projeto “Pipas no Cerro”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaguarão,        de                                      de 2018. 

 

 

_______________________________________  

Assinatura do (a) candidato (a) 

 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE MONITORIA AO PROJETO “PIPAS NO CERRO” 
 

Participante (nome completo): 

Recebido por: 

Assinatura: 

 

Jaguarão,      de                                      de 2018. 

 

 

  



ANEXO II 

 

CARTA DE INTENÇÕES 

Justifique a sua aderência ao projeto e propostas para desenvolvimento durante o período de 

monitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


