
28/06/2021 SEI/UNIPAMPA - 0556479 - Ata de Reunião

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=615196&infra_… 1/4

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Ata de Seleção de Bolsista – Chamada Interna PROGRAD N.º 4/2021

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2021, às 9h30, es�veram reunidos
virtualmente (h�ps://meet.google.com/fms-oqki-ujf), para fechamento das notas da candidata Giseli
Prestes Alves referente a chamada interna da PROGRAD Nº04/2021, as professoras Aniara Ribeiro
Machado e Denise da Silva. I) Entrevista: A discente Giseli Prestes Alves – 1702530010 compareceu
virtualmente no horário agendado e abordou os itens previstos no edital 04/2021, conforme os critérios
estabelecidos no quadro 02. A entrevista foi gravada com o consen�mento da discente, conforme o link -
h�ps://drive.google.com/file/d/1KiCA6TxhJ8n4xC15-yAkR7cRXvp-9ihB/view?usp=sharing. Cabe destacar
que a trajetória da discente vem ao encontro do processo forma�vo preconizado pelo curso de Educação
do Campo – Licenciatura, o qual prevê a formação com base em quatro pilares (Docência, Gestão,
Pesquisa e Polí�ca). Concluída a entrevista as professoras Aniara e Denise agradeceram a presença virtual
da discente, a qual se re�rou da sala do meet. II) Seleção – resultado: Após a discente se re�rar da sala
as professoras Aniara e Denise dialogaram sobre a entrevista, onde a nota final foi 3,0. Para tanto, de
posse da nota da entrevista as professoras realizaram o somatório das notas referente ao Histórico
Acadêmico (3,0), Currículo La�es (1,30), Carta de Apresentação (2,0) e Entrevista (3,0). Nesse sen�do, a
discente Giseli Prestes Alves ficou com nota 9,3, conforme anexo a essa ata. Por fim, nada mais havendo a
tratar, eu, professora Aniara Ribeiro Machado, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos
demais presentes.

 

 

Anexos – conforme chamada interna PROGRAD nº 04/2021

Quadro e ficha de avaliação 1: Critérios de avaliação da Carta de Apresentação e Intenções.

 

Critérios Pontuação

Carta de
Apresentação –
Giseli Prestes

Alves

Correção gramatical e domínio na
organização das ideias apresentadas no texto
(introdução, desenvolvimento e conclusão).

0,50 0,50

Apresenta razões e argumentos coerentes
para participação na Chamada Interna
PROGRAD n.º 4/2021, de Apoio à Gestão
Acadêmica, bem como demonstra conhecer
o curso/campus onde atuará

1,50 1,50

https://drive.google.com/file/d/1KiCA6TxhJ8n4xC15-yAkR7cRXvp-9ihB/view?usp=sharing
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Nota final2,0

 

Quadro e ficha de avaliação 2: Critérios de avaliação da entrevista

Critérios Pontuação
Entrevista
Giseli Prestes
Alves

O(a) candidato(a) demonstra clareza e articulação na forma de se
comunicar. 1,00 1,0

O(a) candidato(a) demonstra possuir o domínio de ferramentas
digitais que poderá vir a utilizar ao longo da vigência da bolsa. 0,50 0,50

O(a) candidato(a) demonstra conhecer e dominar os processos
administrativos e acadêmicos relacionados ao seu curso de

graduação.
1,00 1,0

O(a) candidato(a) demonstra ter interesse e disponibilidade de
tempo para realizar as atividades propostas no Plano de

Atividades do Bolsista.
0,50 0,50

Nota final3,0

 

Ficha de Avaliação do Currículo Lattes (2,00 pontos)

Currículo da Candidata

 

Itens a serem avaliados
Pontuação de
referência Quantidade Total

A) Participação em eventos cientificos em áreas afins à Chamada Interna (até o máximo de 0,40 ponto).

Com apresentação de trabalho (pôster ou oral) 0,10 ponto por evento 1 0,10

Sem apresentação de trabalho 0,05 ponto por evento   

Como membro da comissão organizadora de evento 0,10 ponto por evento 2 0,20
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Total do Item A:  

B) Produção técnica e bibliográfica (até o máximo de 0,40 ponto).

Artigos em periódicos ou capítulo de livro 0,20 ponto por artigo   

Trabalho completo em anais de evento 0,10 ponto por
trabalho 2 0,20

Produção de recursos didáticos (jogos, mídias, blogs, jornais,
experimentos etc.) 0,20 ponto por recurso   

Total do Item B:  

C) Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão (até o máximo de 0,40 ponto).

Com bolsa 0,20 ponto por
participação 2 0,40

Sem bolsa 0,20 ponto por
participação 1 0,20

Total do Item C:  

D) Cursos: línguas estrangeiras, computação, minicursos em eventos, capacitação/aperfeiçoamento artistico,
cursos de graduação (até o máximo

de 0,40 ponto).

Até 40 horas 0,10 pontos por curso   

Acima de 41 horas 0,20 pontos por curso   

Total do Item D:  

E) Estágios não obrigatórios em áreas afins à Chamada Interna (até o máximo de 0,40 ponto). *Estágios
curriculares não serão pontuados.

De 20 a 40 horas 0,1 ponto por estágio   

Acima de 41 horas 0,2 pontos por estágio 1 0,20

Total do Item E:  
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Total Geral: 1,30

Assinado eletronicamente por ANIARA RIBEIRO MACHADO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 25/06/2021, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por DENISE DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
28/06/2021, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais
aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0556479 e
o código CRC BAEE7D41.

Referência: Processo nº 23100.003810/2021-28 SEI nº 0556479
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