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CHAMADA INTERNA DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 
 

                                    PROJETO DE EXTENSÃO ESABE (ESTUDOS ABERTO) 
 

1. Dados da Bolsa: 
 
Orientador: Jefferson Marçal da Rocha 
Título do Projeto: Estudos Abertos: sociedade, meio ambiente e desenvolvimento (ESABE) - A pandemia da COVID-19 
em debate. 
Modalidade de bolsa: 20 horas semanais (via web) 
Valor da bolsa: 400,00 
Vigência: setembro a dezembro de 2020. 
 
2. Cronograma: 
 

Cronograma de Seleção de Bolsistas 

De  26/8/2020 até 
28/8/2020 

Período de inscrição dos discentes para seleção 
 (por email jeffersonrocha@unipampa.edu.br) 

31/08/2020 a 04/08/2020 Período para a seleção de bolsistas (agendamento por email) 

08/09/2020 Divulgação do Resultado Provisório 

09 e 10/09/2020 Data para Interposição de recursos dos discentes, via e-mail  

11/09/2020 Divulgação do Resultado Final 

15/09/2020 Início das atividades do bolsista 

 
3. Requisitos para inscrição dos estudantes: 
i) Estar matriculado em curso de graduação do Campus São Gabriel, salvo quando: 

a) for formando; 
b) no semestre vigente, não forem ofertados créditos suficientes para completar a carga horária semanal 
exigida; 

 
ii) ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas;  
 
iii) não possuir outra atividade remunerada, no momento da implementação da bolsa, com exceção dos auxílios do 
Plano de Permanência;  
 
iv) não ter pendências relativas a outras edições do PDA no que se refere à entrega do relatório final de atividades. 
 
3.2. Candidatos à bolsa para discentes com deficiência deverão ter ingressado no curso que estão por meio de ação 
afirmativa para pessoa com deficiência ou apresentar comprovação da deficiência. 
 
3.2.1. A apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base laudo médico atestando a espécie e o grau da 
deficiência, nos termos do artigo 4º, do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID. 
 
3.3. Candidatos à bolsa para discentes pretos, pardos e indígenas deverão ter ingressado no curso que estão por meio 
de ação afirmativa para pretos, pardos e indígenas ou apresentar autodeclaração de raça/etnia que será validada por 
comissão de validação da autodeclaração de raça/etnia da Unidade.  
 
3.4 É responsabilidade exclusiva do candidato, apresentar a documentação que comprove que está nas condições 
necessárias para concorrer à vaga de qualquer ação afirmativa. 
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4. Critérios de Seleção e Cronograma  
 
  
4.1. O/A candidato bolsista deverá cursar (qualquer semestre) de um dos cursos de graduação do campus São Gabriel 
(Bacharelado em Gestão ambiental; Bacharelado em Ciências Biológicas; Bacharelado em Biotecnologia; Bacharelado 
em Engenharia Florestal e Licenciatura em Ciências Biológicas) na MODALIDADE AERES. 
4.2 A/O candidato bolsista deverá demonstrar domínio os principais softwares de trabalho (OpenOffice e/ou office 
Microsoft) e deverá estar familiarizado com as mídias de divulgação na web (redes sociais). 
4.3 O/A candidato/a bolsista deverá demostrar na seleção familiaridade com os temas previstos nos ESABEs. 
4.4 O/A candidato/a preferencialmente deverá ter participado como bolsista ou voluntário de atividades de extensão 
da Unipampa 
 
5.Inscrições por email: jeffersonrocha@unipampa.edu.br 
 

Constando os seguintes dados: Nome completo, curso e semestre em curso, um pequeno currículo com 
as experiências de extensão já vivenciadas. Comprovantes referente ao item 3.2 (quando necessário) 

 
Toda comunicação com os candidatos serão por email institucional (@unipampa) 
 

 
 
 

São Gabriel, 26 de agosto de 2020. 
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