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SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO JUNTO
AOS MESTRADOS DO CAMPUS BAGÉ

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) da
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) disponibilizou, através da Chamada
Interna PROPPI Nª 8/2020 - PROGRAMA DE BOLSAS PARA APOIO À DIVULGAÇÃO
E VISIBILIDADE DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA
UNIPAMPA, a oferta de bolsas de 12 (doze) horas/semanais para discentes
regularmente matriculados(as) em curso de graduação ou pós-graduação da
UNIPAMPA, com valor mensal de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) e vigência
de setembro a dezembro de 2020.

Nesta Chamada os cursos de Mestrado Stricto Sensu do Campus Bagé foram
contemplados com duas (02) cotas de bolsas mediante apresentação dos projetos
de criação do Núcleo Multidisciplinar de Divulgação Científica da Pós-Graduação.

A proposta foi desenvolvida em dois projetos, um projeto com três Cursos
(Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC), o Mestrado
Acadêmico em Ensino (MAE) e o Programa de Pós-graduação em Computação
Aplicada (PPGCAP)) e outro projeto com dois cursos (Programa de Pós-Graduação
em Ensino de Línguas (MPEL) e Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Engenharia de Materiais (PPCEM)).

A distribuição das quotas de bolsas aprovadas é a seguinte :

- Uma (01) quota destinada para a dois cursos: Programa de Pós-Graduação
em Ensino de Línguas (MPEL) e Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Engenharia de Materiais (PPCEM).

- Uma (01) quota destinada para a três cursos: Programa de Pós-Graduação
em Ensino de Ciências (PPGEC), o Mestrado Acadêmico em Ensino (MAE) e
o Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada (PPGCAP).

1. Objetivos:
1.1. Esta proposta de atividade tem o objetivo de divulgação dos cursos, áreas de

interesses, linhas de pesquisa, perfil do egresso.
1.2. Nuclear um sistema de divulgação científica dos cursos de Pós-Graduação no

Campus Bagé com o objetivo de atender as solicitações realizadas pela CAPES
para a ampliação dos sistemas de popularização da ciência Nacional.

1.3. Os objetivos específicos estão relacionados à edição das páginas dos cursos em
língua portuguesa e estrangeira, publicação de atividades acadêmicas
relacionadas aos Cursos (eventos, qualificações, defesas de dissertações,
publicação de livros, etc.) e divulgação em redes sociais para a comunidade
nacional, principalmente.
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2. Principais atividades:

2.1. Auxiliar na divulgação científica dos trabalhos realizados pelos cursos em
redes sociais;

2.2. Auxiliar na preparação de conteúdo para os sítios dos cursos.
2.3. Manter as páginas dos cursos atualizadas em relação às atividades acadêmicas

realizadas.
2.4. Produzir materiais (juntamente com os coordenadores dos respectivos cursos)

para produção do material.
2.5. É imprescindível aos bolsistas que possuam a disponibilidade de 12 horas

semanais para realização das atividades.

3. Critérios de seleção do bolsista:

3.1. Desempenho na entrevista (20% do peso);
3.2. Conhecimentos em ferramentas de edição de conteúdo para a web (20% do

peso);
3.3. Conhecimentos de língua inglesa (30% do peso);
3.4. Conhecimentos de língua espanhola (30% do peso);

4. Critérios de desempate (segundo a ordem):
4.1. Maior tempo como estudante no Campus Bagé;
4.2. Maior tempo como estudante da UNIPAMPA;
4.3. Idade

5. Calendário:

5.1. Período de inscrição dos(as) bolsistas: 17 a 20/08/2020
5.2. Inscrição será realizada pelo candidato por meio do envio de e-mail para os

endereços: ppgprofec@unipampa.edu.br ou
bamcem@listas.unipampa.edu.br.

5.3. Divulgação dos(as) inscritos(as): 21/08 até 12h
5.4. Período de seleção: 21/08 até 24/08 às 12h (será enviado para o e-mail dos

inscritos um calendário para entrevista)
5.5. Resultado final: Até 23h do dia 24/08

6. Da inscrição:

6.1. O candidato deverá enviar:
6.1.1. Histórico escolar (versão disponibilizada pelo sistema GURI);
6.1.2. Grade de horários para 2020-1 (com as disciplinas e respectivos horários);
6.1.3. Comprovação de conhecimentos em ferramentas de edição de conteúdo

para a web (se tiver);
6.1.4. Comprovação de conhecimento de língua inglesa (se tiver);
6.1.5. Comprovação de conhecimento de língua espanhola (se tiver);
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6.1.6. Carta de Motivação para atuar como bolsista de junto aos PPG (será lida na
entrevista);

6.1.7. Carta de Motivação em inglês ou espanhol para atuar como bolsista de junto
aos PPG.

7. Requisitos, atividades e compromissos do(a) bolsista

7.1. O(a) bolsista deve:
7.1.1. Estar regularmente matriculado(a) na UNIPAMPA, em qualquer nível

(graduação ou pós-graduação);
7.1.2. Demonstrar interesse por divulgação científica;
7.1.3. Cumprir integralmente as atividades que lhe forem destinadas pelo(a)

orientador(a), conforme plano de trabalho aprovado;
7.1.4. Executar o plano de trabalho com dedicação de 12 (doze) horas semanais,

sob orientação do(a) orientador(a);
7.1.5. Receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação

desta com qualquer outra, interna ou externa à UNIPAMPA (exceto o
Programa Bolsas de Permanência da UNIPAMPA), assim como estágio
remunerado ou qualquer tipo de vínculo empregatício;

7.1.6. No momento da implementação da bolsa, possuir conta corrente ativa em
seu nome em um dos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Santander, Itaú ou Banrisul;

7.1.7. Elaborar relatório sintético de suas atividades ao final do período de
concessão de bolsa (ANEXO III) .

7.2. São compromissos do(a) discente bolsista:
7.2.1. Cumprir as demandas solicitadas pelo(a) orientador(a), conforme o Plano

de Atividades do(a) Bolsista, observando a carga horária semanal;
7.2.2. Não divulgar, sem prévia autorização do(a) coordenador do PPG, nenhumas

das informações e conteúdos produzidos;
7.2.3. Agir baseado nos mesmos preceitos éticos que regem a administração

pública;
7.2.4. Zelar pelo bom andamento das atividades a serem desempenhadas;
7.2.5. Demonstrar iniciativa e interesse pela atividade.

8. Divulgação dos resultados

8.1. A divulgação dos resultados será publicada nos sites do Mestrado em Ensino
de Ciências e Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais:
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/mpec/ e
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppcem/ .


