
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 
EDITAL Nº 60/2017 PROGRAMA DE FOMENTO À EXTENSÃO (PROFEXT-

UNIPAMPA) 
 

Projeto: Assessoria Técnica Pedagógica ao Programa de ATES nos Projetos 
de Assentamentos do Rio Grande do Sul 
 
O projeto Assessoria Técnica Pedagógica ao Programa de ATES nos Projetos 
de Assentamentos do Rio Grande do Sul torna público o processo de seleção 
de bolsista pelo Programa de Fomento à Extensão (PROFEXT-UNIPAMPA). 
 

1. Dados da Bolsa: 
Orientador: Vinicius Piccin Dalbianco. 
Título do Projeto: Assessoria Técnica Pedagógica ao Programa de ATES nos 
Projetos de Assentamentos do Rio Grande do Sul. 
Carga-horária semanal: 12 horas/semanais.  
Valor: R$ 240 (duzentos e quarenta reais).  
Vigência: abril a dezembro de 2017. 
 

2. Cronograma: 
 

30/03 a 02/04 Período para inscrição 

03/04 Divulgação do resultado provisório 

04/04 Prazo para interposição de recurso* 

05/04 Divulgação do resultado final 

*Os recursos deverão ser interpostos por escrito no seguinte endereço 
eletrônico: viniciusdalbianco@unipampa.edu.br 
 

3. Requisitos para Inscrição dos Estudantes: 
- estar matriculado em curso de graduação da Unipampa; 
- proceder corretamente com a inscrição, apresentando a documentação 
exigida; 
- ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas;  
- não possuir outra atividade remunerada, no momento da implementação da 
bolsa, com exceção dos auxílios do Programa Bolsas de Permanência; 
- não ter pendências relativas no que se refere à entrega do relatório final de 
atividades de outros editais da Unipampa. 
 

4. Perfil esperado do bolsista que será considerado no processo 
seletivo com os respectivos pesos: 

 
- ter desenvolvido no último período ações de extensão, sejam elas vinculadas 
a projetos específicos ou em atividades de ensino durante a formação 
acadêmica. Pontuação para cada ação: 0,5. Peso total: 2,5; 
- ter publicações sobre extensão. Pontuação para cada publicação: 0,5.  Peso 
2,5; 
- outras publicações. Pontuação para cada publicação: 0,2.  Peso 2; 
- ter atividades desenvolvidas relacionadas com agricultura familiar e 
assentamentos da reforma agrária. Pontuação para cada atividade: 0,3.  Peso 
3.  



- ter disponibilidade para deslocamento regional, tendo em vista que é previsto 
encontros periódicos com agricultores e extensionistas rurais;  
- ter interesse no processo de elaboração de materiais acadêmicos e 
científicos, de modo a colaborar com a publicação dos resultados do projeto e 
contribuir para a sua formação acadêmica. 
 

5. Documentação necessária para a inscrição e processo seletivo: 
a. dados pessoais: 

 
- Nome: 

 - Curso: 
 - Nº do telefone: 
 - e-mail: 

 
b. Documentos: 

- currículo com descrição sobre: formação profissional, formação 
complementar, informações sobre participação em projetos de ensino, 
pesquisa e extensão, atuação profissional já desempenhada, produção 
acadêmica, como: artigos publicados (completos e resumos), livros, 
capítulos de livros, publicações em jornais, etc. 
- carta de interesse como bolsista do projeto. 
- cópia do documento de identidade.  
- cópia do comprovante de matrícula.  
 
OBS: os dados pessoais e os documentos solicitados deverão ser 
enviados até o dia 02/04/2017 para o seguinte endereço eletrônico: 
viniciusdalbianco@unipampa.edu.br. 
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