
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS 

 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA PBDA 2012 DE: 

 

1 – MONITORIA: Fisioterapia em Pneumologia (01 bolsa de 12 horas) 

2 – PROJETO DE EXTENSÃO: Respirar (01 bolsa de 12 horas) 

3 – PROJETO DE PESQUISA: Reatividade Vascular (01 bolsa de 12 horas) 

 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Os alunos interessados devem obedecer aos critérios do Edital Nº 03/2012 - Programa de Bolsas de 
Desenvolvimento Acadêmico (PBDA 2012) para a respectiva vaga pretendida, comparecer para entrevista e 
análise dos dados conforme descrito abaixo.  
 
II - Cronograma 
2.1 Divulgação e INSCRIÇÃO para seleção: 29/03/2012 a 01/04/2012 (via email) 
2.2 Processo seletivo: 02/04/2012 a partir das 8h na sala da Profª Giulia Peçanha (antiga reprografia) 
2.3 Divulgação dos candidatos aprovados: 04/04/2012 
2.4 Início das atividades: 10/04/2012 
 

III - Condições para inscrição dos estudantes: 
As inscrições deverão ser realizadas através de encaminhamento via e-mail (giuliapecanha@unipampa.edu.br ) da 
ficha de inscrição, tabela de horários livres e currículo lattes até dia 01/04/2012 às 20h. 
 
a) Condições para inscrição dos candidatos 

Além dos requisitos constantes no Edital Nº 03/2012, é necessário apresentar, no dia da entrevista cópia dos 
seguintes documentos: 
- Ficha de inscrição (ANEXO 1); 
- Histórico Acadêmico atualizado (a ser retirado na Secretaria Acadêmica ou online); 
- Tabela de horários disponíveis (ANEXO 2); 
- Currículo Lattes atualizado; 
- Carteira de Identidade e CPF; 
- Documento com dados bancários (banco, agência e conta – cópia do cartão ou extrato bancário); 
- Comprovante de residência; 
- Declaração de que não estará exercendo trabalho remunerado (no período de realização do projeto). 

 
IV. Vigência 
O processo seletivo prevê a participação de alunos: 
MONITORIA: alunos do Curso de Fisioterapia aprovados na disciplina de Fisioterapia em Pneumologia I e II. 
EXTENSÃO: alunos do Curso de Fisioterapia 
PESQUISA: alunos de todos os cursos do Campus Uruguaiana.  
 
 
 



Os mesmos devem cumprir os seguintes requisitos: 
a) Estar matriculado em, no mínimo, 12 créditos semanais, em curso de graduação;  
b) Apresentar a documentação exigida no ato da inscrição;  
c) Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, qual seja, obter aprovação em, no mínimo, 60% dos créditos em que 

esteve matriculado no semestre anterior à solicitação da bolsa;  
d) Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas;  
e) Não possuir outra atividade remunerada, com exceção dos auxílios do Programa Bolsas de Permanência;  
f) Não ter pendências relativas a outras edições do PBDA no que se refere à entrega do relatório final de atividades.  

 
A vigência da bolsa é de 04/2012 a 12/2012, com bolsa neste período (R$ 216,00).  
 
V. Processo de seleção 
 O processo de seleção dos bolsistas será realizado pela Profº Giulia Peçanha e colaboradores dos projetos. 
a) Dos procedimentos de seleção dos bolsistas 

- Certificação e análise dos documentos apresentados pelos candidatos; 
- Verificação da disponibilidade de tempo para dedicação ao projeto; 
- Entrevista com os membros dos projetos e Profª coordenadora. 
 
Na entrevista, serão considerados os seguintes aspectos:  
a) Aproveitamento geral do candidato nas disciplinas já cursadas;  
b) Disponibilidade de horário;  
c) Experiência com outras atividades acadêmicas que tenham relação com a vaga pretendida (monitorias, 
participação em eventos, participação em projetos de pesquisa e extensão, participação em seminários científicos e 
grupos de pesquisa);  
d) Interesse pelas temáticas que serão abordadas nos projetos;  
e) Perspectivas em relação ao trabalho como aluno; 
f) Conhecimentos básicos de laboratório (bancada) para a bolsa de Pesquisa. 
 
VI. Carga horária  
A participação como bolsista requer a dedicação de 12 horas semanais. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Uruguaiana, 29 de abril de 2012. 

 

Profª. Giulia Wiggers Peçanha 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – (   ) PESQUISA    (   ) MONITORIA      (   ) EXTENSÃO 

DADOS DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

NOME: 

CURSO QUE ESTÁ MATRICULADO: 

SEMESTRE: 

 

Observações: 

 

 

DADOS DOCUMENTAIS DO CANDIDATO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

SEXO: 

ESTADO CIVIL: 

CPF: 

RG: EMISSOR: UF: EXPEDIÇÃO:  

TITULO ELEITORAL: UF: ZONA: SEÇÃO: 

NOME DO PAI: 

NOME DA MÃE: 

CID. DE NASCIMENTO: UF: NACIONALIDADE: 

TELEFONE FIXO/CELULAR: 

EMAIL: 

END. RESIDENCIAL: 

MUNICÍPIO: UF: CEP 

 
 

 

 

 

 



 

Tabela de horários Livres (2012/01) 

Nome do candidato: 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8:00 – 8:30      

8:30 – 9:00      

9:00 – 9:30      

9:30 – 10:00      

10:00 – 10:30      

10:30 – 11:00      

11:00 – 11:30      

11:30 – 12:00      

12:00 – 12:30      

12:30 – 13:00      

13:00 – 13:30      

13:30 – 14:00      

14:00 – 14:30      

14:30 – 15:00      

15:00 – 15:30      

15:30 – 16:00      

16:00 – 16:30      

16:30 – 17:00      

17:00 – 17:30      

17:30 – 18:00      

18:00 – 18:30      

18:30 – 19:00      

19:00 – 19:30      

19:30 – 20:00      

 

Instruções: Marque um X nos horários que você tem disponível (horários livres) 

 

 


