
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 

 

 

Projeto de Desenvolvimento Pedagógico – nível Gestão Acadêmica (PBDP-E/A) 

 “Gestão Ensino-Aprendizagem em Publicidade e Propaganda” 

Prof. Me. Fernando Silva Santor 

 

 

O Coordenador do Curso de Publicidade e Propaganda, Prof. Me. Fernando Silva 

Santor, informa que estarão abertas, no período de 12/07/2013 a 17/07/2013, as inscrições 

para o processo seletivo de bolsista remunerado para o Projeto de Desenvolvimento 

Pedagógico – nível Gestão Acadêmica (PBDP-E/A) “Gestão Ensino-Aprendizagem em 

Publicidade e Propaganda”. 

 

1. DAS VAGAS: 

 01 (uma) vaga para bolsista remunerado; 

 Carga horária semanal: 12 (doze) horas – sendo, necessariamente, 08 (oito) horas 

presenciais; 

 O valor mensal da bolsa com carga horária de 12 horas semanais de atividades é de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

 Duração: O projeto tem duração de 18 (dezoito) meses. A bolsa tem validade de 05 

(cinco) meses. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

 As inscrições deverão ser efetuadas pelo e-mail fernandosantor@unipampa.edu.br 

ou entregues pessoalmente ao professor na sala 1204-A nos turnos de atendimento 

na coordenação, conforme indicação no mural do curso (hall de entrada); 

 O período para inscrições será de 12/07/2013 a 17/07/2013. Não serão aceitas 

inscrições fora do prazo; 

 As inscrições somente serão aceitas mediante o envio dos documentos listados 

abaixo (item 3); 

 A coordenação do projeto não se responsabiliza por problemas no envio dos 

documentos devido a falhas técnicas; 
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 A assinatura do candidato no formulário de inscrição implica em sua aceitação dos 

termos desse edital. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

 Estão aptos a candidatar-se às vagas alunos do Curso de Comunicação Social – 

habilitação Publicidade e Propaganda, que estejam entre o 2º (segundo) e o 6º 

(sexto) semestres; 

 Para fins de seleção, serão definidos critérios (conforme item 4);  

 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá encaminhar (por e-mail ou 

pessoalmente), no período indicado no item 2, os seguintes documentos: 

o Formulário de inscrição (Anexo I) devidamente preenchido; 

o Comprovante de matrícula ou declaração de que é aluno regularmente 

matriculado no Curso de Comunicação Social – habilitação Publicidade e 

Propaganda; 

o Histórico escolar atualizado. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 O processo de seleção será desenvolvido em duas etapas, a saber: 

o A primeira etapa se refere à entrega dos documentos acima citados (item 3) 

dentro do prazo (conforme item 2). Nesta etapa, será avaliado o 

desempenho acadêmico com base no histórico escolar com relação à média 

geral, número de reprovações e infrequências; 

o A segunda etapa compreende a entrega de cópia do Currículo Lattes (ou 

Curriculum Vitae que apresente sua trajetória acadêmica) e a entrevista. As 

entrevistas ocorrerão entre os dias 18 e 22/07/2013, das 14h às 16h, na sala 

1204-A. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 Entrega dos documentos conforme solicitado dentro do prazo; 

 Dispor de 12 (doze) horas semanais para desenvolver as atividades do projeto, 

sendo, necessariamente, 08 (oito) horas presenciais; 

 Quanto aos critérios de seleção e peso para cada uma das etapas, totalizando 10,0 

pontos (4,0 na primeira etapa e 6,0 na segunda): 

o Formulário de inscrição e histórico: Nesta etapa a seleção será realizada com 

base na documentação entregue. O aluno poderá obter um total máximo de 

4,0 (quatro) pontos. Serão pontuados: a experiência em projetos de 

extensão, ensino e pesquisa; média geral no histórico; menor número, no 

comparativo geral, de reprovações por nota; e menor número, no 

comparativo geral, de reprovações por frequência; 

o Entrevista e entrega do currículo: A segunda etapa da seleção terá como base 

a entrevista e o currículo do aluno. Nesta etapa o aluno poderá obter um 



total máximo de 6,0 pontos. Serão pontuados no currículo: experiência em 

projetos de ensino, pesquisa e extensão e produção acadêmica. Na 

entrevista, serão pontuados aspectos relacionados com: responsabilidade; 

cumprimento de prazos e horários; envolvimento com o projeto; 

conhecimento do tema. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS: 

 A divulgação da relação do(s) candidato(s) aprovado(s), em ordem de classificação, 

ocorrerá no dia 24/07/2012, no mural do Curso de Publicidade e Propaganda e nas 

redes sociais. O(s) candidato(s) aprovado(s) fora do número de vagas poderá(ão) ser 

chamado(s) no caso de vacância. 

 

7. ATRIBUIÇÕES DOS SELECIONADOS: 

 O bolsista do projeto terá atividades orientadas em em 04 (quatro) âmbitos: 

Planejamento e organização, Execução, Acompanhamento de resultados e 

Divulgação e publicação dos resultados. Abaixo estão detalhadas as etapas e as 

atividades ou grupo de atividades comuns: 

o Planejamento e organização: esta etapa está relacionada com a estruturação 

das demais atividades ou grupo de atividades do projeto. É nesta fase que o 

bolsista desenvolverá, em conjunto com a coordenação, estratégias para: (1) 

apreender as demandas específicas para cada atividade ou grupo de 

atividades baseando-se na observação, questionários e avaliação de índices 

do Curso (internos e externos); (2) desenvolver os conteúdos, métodos e 

dinâmicas que serão aplicadas nas atividades ou grupo de atividades; (3) 

propor datas e dinâmicas específicas para cada atividade planejada levando 

em conta o cronograma estipulado; (4) definir critérios de controle, 

acompanhamento e avaliação das atividades; e (5) desenvolver relatórios 

periódicos para cada atividade ou grupo de atividades; 

o Execução: Para a execução das atividades propostas abaixo o bolsista 

desenvolverá, com a orientação e acompanhamento da Coordenação: (1) 

organizar salas, datas e horários; (2) garantir que os equipamentos que 

deverão ser utilizados estejam disponíveis e funcionando corretamente; (3) 

auxiliar na produção do material didático (impresso e digital) para as 

atividades (caso necessário); (4) auxiliar o(s) professor(es) durante a 

execução das atividades ou grupo de atividades. Ainda, na etapa de 

Execução, cabe citar as atividades programadas: (a) Organização as reuniões 

de apoio extraclasse, com a criação de grupos de estudo, para alunos com 

dificuldade em Componentes Curriculares específicos; (b) Auxiliar na 

organização das aulas que compreenderão as atividades de nivelamento; (c) 

Desenvolver pesquisa sobre evasão, infrequência e aproveitamento do 

ensino; (d) Articular a realização de oficinas e eventos que auxiliem no 



processo de ensino-aprendizagem articulando os conteúdos de diferentes 

Componentes Curriculares; (e) Fazer a divulgação para incentivar, através de 

atividades educativas específicas, a participação de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão; (f) Fazer a divulgação para fomentar a participação em 

atividades extracurriculares fora da universidade; (g) Utilizar as ferramentas 

disponíveis para aprimorar a comunicação interna com os públicos-alvo 

através dos meios digitais e impresso; (h) Desenvolver o mapeamento dos 

egressos do curso; (i) Auxiliar a Coordenação no acompanhamento do 

processo de matrícula para a melhor integralização curricular; e (j) Junto com 

a Coordenação de Curso, conduzir o processo auto avaliação do Curso.  

o Acompanhamento dos resultados: esta etapa será desenvolvida 

concomitantemente com a anterior (execução). Durante a execução das 

atividades o bolsista, contando com a orientação do Coordenador, fará o 

levantamento dos resultados obtidos (frequência, interesse, nível de 

compreensão dos assuntos/conteúdos, capacidade de desenvolver as 

atividades propostas, dúvidas e sugestões). Com base nestas informações de 

acompanhamento o bolsista deverá: (1) auxiliar na redefinição, se necessário, 

do planejamento, adequando o que não estiver transcorrendo como 

proposto; (2) auxiliar no desenvolvimento, se necessário, de outros materiais 

de apoio; (3) auxiliar na reorganização dos métodos de acompanhamento; 

o Divulgação e publicação dos resultados: Cabe ainda ao bolsista organizar os 

relatórios finais de cada atividade ou grupo de atividades para: (1) 

desenvolver a memória do Curso através dos dados do projeto; (2) com o 

auxílio da organização, produzir relatório para divulgação do projeto.  

 

8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 Divulgação do edital: 12/07/2013 

 Período para inscrição: de 12/07/2013 à 17/07/2013 

 Entrevistas: de 18/07/2013 à 22/07/2013 

 Divulgação do resultado final: 24/07/2013 

 Início das atividades: 29/07/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – CAMPUS SÃO BORJA 

CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Projeto de Desenvolvimento Pedagógico – nível Gestão Acadêmica (PBDP-E/A) 

 “Gestão Ensino-Aprendizagem em Publicidade e Propaganda” 

 

 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Matrícula: ____________________________ Semestre: _____________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Telefone (1): _____________________________ Telefone (2): ________________________ 

Já participou de algum projeto de ensino, pesquisa e/ou extensão? 

(    ) SIM      (    ) NÃO        Se sim, qual(is)? _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Por qual(is) motivo(s) deseja participar deste Projeto? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Declaro estar ciente e de acordo com as regras da seleção para bolsista deste Projeto. 

 

 

 

São Borja, ______ de ________________ de 2013. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do candidato(a) 


