
 
Edital de Bolsas PROEXT/MEC 2014 
Programa “Educação Musical no Pampa: ações e reflexões” 
 
 
 
A Coordenação do Programa “Educação Musical no Pampa: ações e reflexões”, 
aprovado no âmbito do Edital PROEXT/MEC 2014, por meio da Pró-Reitoria de 
Extensão da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), torna pública a abertura 
de processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão a discentes de 
graduação para atuação no referido programa.  
 
 
 
1. O Programa de extensão 
O Programa “Educação Musical no Pampa: ações e reflexões” envolve a formação e 
capacitação docente a partir de ações e/ou projetos na área de música, 
compreendendo a descentralização do conhecimento produzido no espaço acadêmico 
para um diálogo e troca constante com a comunidade na qual a universidade está 
inserida. As ações de extensão propostas envolvem oficinas de música para capacitar 
professores na escola, concertos didáticos para a formação de público crítico e 
reflexivo e atividades complementares para a qualificação discente, tendo em vista 
que a região do pampa gaúcho está distante de outros centros em que há uma 
pluralidade de oferta de concertos, oficinas de música, palestras, cursos de 
capacitação docente e formação continuada. 
 
 
2. As Bolsas 
A oferta de bolsas de extensão para este Programa visa despertar e promover o 
interesse de estudantes de graduação do Curso de Licenciatura em Música da 
UNIPAMPA pelas atividades de extensão, oportunizando-os vivências que os 
permitam apropriar-se da função social que a Universidade deve exercer junto à 
comunidade, fortalecendo, dessa forma, a integração do Programa em um processo 
de aprimoramento das condições de estudo e de flexibilização curricular. 
 
 
3. Cronograma 
 

Lançamento do Edital 18/12/2013 
Período para a realização das inscrições 18 a 27/12/13 
Sessão pública de Seleção dos bolsistas 28/01/2014 
Divulgação pública do resultado provisório 28/01/2014 
Prazo final para pedidos de reconsideração 30/01/2014 
Divulgação pública do resultado final 31/01/2014 

 
 
 
 



 
4. Requisitos para a inscrição dos estudantes 
4.1. Estar regularmente matriculado no Curso de Licenciatura em Música da 
UNIPAMPA; 
 
4.2. Possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para a execução das 
atividades de extensão a serem definidas pela coordenação do Programa; 
 
4.3. Ter currículo Lattes cadastrado e atualizado na base de dados do CNPq; 
 
4.4. Não ser beneficiário de qualquer tipo de bolsa concedida pela UNIPAMPA ou 
outro órgão de fomento; 
 
4.5. Não possuir qualquer tipo de atividade remunerada ou vínculo empregatício; 
 
4.6. Cumprir, no prazo previsto, com a apresentação de documentos, formulários e 
demais procedimentos do processo seletivo dispostos neste Edital. 
 
 
5. Inscrições 
5.1. Os interessados em concorrer às vagas oferecidas pelo presente Edital deverão 
efetuar sua inscrição pessoalmente com o Coordenador do Programa (Prof. Dr. 
Alexandre Takahama) ou com a Coordenadora do Curso de Licenciatura em Música 
(Profa. Dra. Adriana Bozzetto) no período estabelecido no item “3” deste Edital.  
 
5.2. No ato da inscrição o candidato deverá entregar:  

5.2.1. Ficha de Inscrição (contendo carta de intenções e declaração), 
devidamente preenchida e assinada;  
5.2.2. Cópia atualizada do Histórico Escolar da UNIPAMPA;  
5.2.3. Cópia atualizada do currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br).  

 
5.3. A inscrição do candidato implicará no declarado conhecimento e tácita aceitação 
das regras, exigências e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais 
não poderá, em tempo algum, alegar desconhecimento.  
 
 
6. Procedimentos para a seleção dos estudantes 
6.1. O processo seletivo será conduzido por uma comissão avaliadora, constituída 
pelos professores Adriana Bozzetto, Lúcia Teixeira e Carla Lopardo; 
 
6.2. A seleção ocorrerá em sessão pública, a ser realizada no dia 28 de janeiro de 
2014 (terça-feira), às 15h, na sala 1302 do campus Bagé da UNIPAMPA; 
 
6.3. O processo seletivo constará das duas etapas abaixo explicitadas: 
 

6.3.1. 1ª ETAPA: Análise dos documentos apresentados pelos candidatos 
6.3.1.1. Esta etapa terá caráter eliminatório; 
6.3.1.2. Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
preencher os requisitos previstos no item “5” deste Edital ou que não 
entregar a documentação solicitada.  

 
6.3.2. 2ª ETAPA: Análise do desempenho acadêmico 

6.3.2.1. Esta etapa terá caráter classificatório e será aplicada apenas 
aos candidatos pré-selecionados na primeira etapa; 
6.3.2.2. A análise do desempenho acadêmico será realizada com base 
no Histórico Escolar do candidato.  



 
 
7. Divulgação do Resultado e Convocação 
7.1. A divulgação do resultado provisório, com a ordem de classificação, será feita 
pelo coordenador do Programa, em sessão pública, ao término da sessão de seleção. 
O resultado final será publicado após o prazo para pedidos de reconsideração, no dia 
31 de janeiro de 2014, no mural do Curso de Licenciatura em Música; 
 
7.2. A convocação dos candidatos aprovados, segundo o número de vagas e critérios 
de classificação contidos neste Edital, será feita através do e-mail e ou do telefone 
contido na Ficha de Inscrição; 
 
7.3. A correta informação do telefone e e-mail pessoal, bem como o acesso aos 
comunicados encaminhados por e-mail e o comparecimento à quaisquer etapas 
futuras referentes à convocação é de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 
 
8. Duração e valor da bolsa 
8.1. A bolsa será concedida por um período de 10 meses, de março a dezembro de 
2014; 
8.2. O valor mensal das bolsas de extensão a serem concedidas no âmbito do 
presente Edital será de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
 
 
9. Número de bolsas 
Para o Programa “Educação Musical no Pampa: ações e reflexões” serão concedidas 
até 6 (seis) bolsas de extensão. 
 
 
10. Pedidos de reconsideração 
Os pedidos de reconsideração, circunstanciados e embasados em justificativas 
pertinentes, devem ser encaminhados por escrito para o coordenador do Programa 
dentro do prazo previsto no cronograma. 
 
 
11. Casos omissos 
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela coordenação do Programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagé, 18 de dezembro de 2013 
 
 


