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EDITAL Nº. 01/2015 
SELEÇÃO DISCENTES BOLSISTAS -  PROJETO CIÊNCIAS DA NATUREZA – PROGRAMA 

LICENCIATURAS INTERNACIONAIS 
 
 

A Coordenação do Curso Ciências da Natureza – Licenciatura, curso de graduação da Universidade Federal do 

Pampa - Campus Uruguaiana, torna pública a seleção de discente bolsista para constituir proposta de projeto ao 
Programa Licenciaturas Internacional – PLI em Portugal, conforme EDITAL Nº 0074/2015 – Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, o qual tem por objetivo selecionar projetos de parceria 

entre cursos de licenciatura de universidades brasileiras e universidades portuguesas, visando à realização de 
graduação sanduíche de estudantes brasileiros.    
 

 
1 Das atribuições   
Na condição de aprovado o Projeto Ciências da Natureza, o discente bolsista no Programa Licenciaturas 

Internacional – PLI em Portugal, deve cumprir as normas desse Programa, prevista no EDITAL Nº 0074/2015 – CAPES 
e desempenhar atividades conforme Plano de Trabalho do (a) bolsista previsto no referido projeto. 

 
2 Da vigência do projeto e vagas  
 
O projeto aprovado tem duração de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por até 2 anos, mediante solicitação 

e critérios de avaliação da CAPES, com até 7 (sete) estudantes por ano de vigência do projeto com início das 
atividades previsto para 2015.  

 

3 Dos benefícios  
 
O valor referente ao auxílio/bolsa discente (mensalidade e outros auxílios) segue conforme EDITAL Nº 

0074/2015 – CAPES, disponível em http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/19122014-074-
2014-PLI-2014.pdf  

 
Parágrafo Único: A CAPES não concede duplicidade de auxílio/bolsa ao discente. 
 
4 Dos pré-requisitos ao candidato à bolsa  
 
O estudante vinculado ao projeto e apto para realizar a missão de estudos pelo período de 12 (doze) meses deve 

cumprir os seguintes requisitos: 
I. ser brasileiro ou estrangeiro com visto de residência permanente no Brasil; 

II. estar em dia com as obrigações eleitorais;  

III. ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600 pontos, em exames 

realizados no período de 2009 a 2014; 

IV. ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas brasileiras ou ter cursado o ensino médio em escolas 

particulares na condição de bolsista integral em função de baixa renda familiar. Neste último caso, a bolsa de 

estudos deve ter abrangido todo o período de estudos realizado no ensino médio em escola privada;  

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/19122014-074-2014-PLI-2014.pdf
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/19122014-074-2014-PLI-2014.pdf
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V. ter integralizado no mínimo 20% (vinte por cento) e no máximo 80% (oitenta por cento) dos créditos 

obrigatórios do curso;  

VI. ser selecionado pelo coordenador brasileiro e aceito pela universidade portuguesa;  

VII. estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser aprovado.  

VIII. Histórico escolar do curso superior atualizado.  

 

5 Das inscrições  
 
O candidato bolsista no Programa Licenciaturas Internacional – PLI em Portugal deve requerer a inscrição, de 

forma presencial, no período de 02 a 05 de fevereiro do ano de 2015, junto à Coordenação do Curso Ciências da 
Natureza da Unipampa – Campus  Uruguaiana, em horário normal de expediente do Campus.  

 
 
5.1  Documentação necessária para instruir a inscrição consta de cópia  
 

I. Cédula da identidade;  
 

II. Cadastro de Pessoa Física;  
 

III. Título de eleitor e comprovante da última eleição;  
 

IV. Histórico escolar da graduação;  
 

V. currículum vitae impresso a partir da Plataforma Lattes;  
 

VI. ficha de inscrição preenchida (modelo anexo I)  
 
 
Parágrafo Único: A inscrição só será efetivada após a entrega de toda a documentação exigida. 

 
6 Do processo de seletivo  
 
O processo seletivo à bolsa discente no Programa Licenciaturas Internacional – PLI em Portugal acontecerá no 

período de 06 a 09 de fevereiro de 2015 e consta de 
 
I - Análise de curriculum vitae. 
 
II - Entrevista com o candidato (a).  
 
6.1 Os critérios na análise do curriculum vitae  
 
A análise do currículo valerá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, com peso de 40% (quarenta por cento) do valor da 

nota final e segue conforme quadro 1. 
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Critério Pontuação Máximo 
   
Monitoria ou ações voluntárias em atividade de ensino ou          

educação 1 2 
   

Bolsista em atividade de ensino, pesquisa ou extensão 1 3 
   
Trabalho acadêmico apresentado em congressos, seminários 

ou similares (Resumo ou Resumo expandido)  0,5 1,5 
   
Artigo técnico-científico publicado 0,5 1,5 
   

Participação como ouvinte em congressos, seminários ou 
similares 0,5 1 

   
Participação em ações comunitárias de cunho social, cultural 

ou de gestão 0,2 1 
 
Quadro 1 Critérios de análise do Curriculum vitae   

 
6.2 Da entrevista 
 

6.2.1 As entrevistas para a seleção serão agendadas pelo coordenador do projeto, que ficará responsável 
por divulgar as informações no mural do campus da Unipampa – Campus Uruguaiana e web, página virtual do Curso 

Ciências da Natureza: http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciasdanatureza/ 
 
6.2.2 A entrevista tem a previsão de, no máximo dez minutos (10 min) e o objetivo é avaliar a respeito das 

perspectivas e justificativa de interesse do discente em participar de projeto, assim como, conhecimentos sobre a 
concepção curricular do Curso Ciências da Natureza, conforme Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  

 
6.2.1 A entrevista, valerá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, com peso de 60% (sessenta por cento) do valor da 

nota final;  
 
 
7 Da classificação  
 
7.1 Os candidatos serão classificados de acordo com os valores decrescentes das notas finais (NF) do processo 

seletivo; 
 
7.2  A NF do processo seletivo será calculada pela média aritmética ponderada das notas obtidas na entrevista 

(NE) e a nota obtida na avaliação do currículo (NC), aproximando-se em duas casas decimais conforme descrita: NF = 
(NE*60) + (NC*40)/100; 

 
7.3  A ordem de classificação segue de acordo com a maior nota obtida em uma escala de 0 (zero) a menor nota 

e 10 (dez) a maior nota. 
 

 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciasdanatureza/
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8 Da desclassificação 
 
Serão desclassificados os candidatos que não comparecerem à entrevista no local e horário informados, e que 

não demonstrarem formação e perfil adequados ao desenvolvimento das atividades requeridas no projeto, conforme 
análise do currículo e entrevista. 

 
9 Do desempate 
 
Ocorrendo empate na classificação final dos candidatos, terá preferência para a classificação o candidato que 

tiver obtido maior pontuação na análise do currículo ou desempenho acadêmico; 

 
10 Dos casos não previstos 
 
Casos omissos e não expressamente previstos neste Edital serão decididos pelo coordenador Institucional do 

Programa. 
 

 
 

11 Dos resultados 
 

A homologação do resultado final da classificação dos resultados será publicada a partir de 10/02/2015 no site 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciasdanatureza/ 
 

 
 
 

Profª Maristela Cortez Sawitzki 
Coordenadora Curso Ciências da Natureza - Licenciatura 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciasdanatureza/
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE BOLSISTA  

 
 
NOME COMPLETO:_____________________________________________________________________ 
 
MATRÍCULA:_______________________ 
 
DATA DE INGRESSO NO CURSO DE GRADUAÇÃO (mês/ano): __________________ 
 
SEMESTRE PROVÁVEL DE CONCLUSÃO DO CURSO(mês/ano): _________________ 
 
DATA DE NASCIMENTO: __ /___  / 19__                                       NACIONALIDADE:_____________________ 
 
CPF:_______________________                                                    RG:_______________________ 
 
ENDEREÇO 

Rua/Av: __________________________________________________________________Nº: _________ 
BAIRRO:__________________________________________                      CEP:_______________________ 
 
Nº TEL. RESIDENCIAL:_______________________                Nº  TEL. CELULAR:_______________________  
EMAIL:______________________________________________ 
 
 
DADOS BANCÁRIOS (item não obrigatório) 
 
Banco: nº do Banco:________________________ 
 
Cód. Agência: Nome da Agência:____________________ 
 
Conta Corrente nº:_______________________ 
 
 
OBS: não pode ser conta conjunta, poupança ou conta de outra operação que não 001, preferencialmente do 
Banco do Brasil. 
 
 
 

 
 

     
 


