
Programa de Desenvolvimento Acadêmico (PDA) 2018  
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA  

O Programa de Desenvolvimento Acadêmico torna pública a seleção de 

bolsista para atuar em projeto selecionado pelo Edital PDA 2018.  

 

1. Dados da Bolsa  
Orientador: Patrícia Schneider Severo  

Título do Projeto: Monitoria acadêmica como auxílio ao componente de 

Empreendedorismo  

Modalidade da bolsa: Bolsa de 12 horas - R$ 240,00  

Vigência: maio a dezembro de 2018  

 

2. Cronograma  
 
 

26/04 a 

03/05 
Período para inscrição 

04 a 10/05 
Período para seleção de bolsistas pelos coordenadores 

contemplados no Edital. 

11/05 Divulgação do resultado provisório 

12 a 14/05 Prazo para interposição de recurso pelo email da pró-reitoria 

15/05 Divulgação do resultado final 

15/05 Início das atividades do bolsista 

 

3. Requisitos para inscrição dos estudantes  
 

  Estar matriculado em, no mínimo, 20 créditos semanais, em curso de 

graduação, salvo quando: a) for formando; b) no semestre vigente, não forem 

ofertados créditos suficientes para completar a carga horária semanal exigida; 

c) for aluno ingressante por processo seletivo complementar nas modalidades 

Reopção ou Transferência Voluntária.  

 

Parágrafo único. As situações das alíneas a, b e c devem ser atestadas pelo 
aluno com a apresentação de declaração da Coordenação do Curso  

  Proceder corretamente com a inscrição, apresentando a documentação 

exigida; 

  Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas; 

  Não possuir outra atividade remunerada, com exceção dos auxílios do 

Programa Bolsas de Permanência; 

  Não ter pendências relativas a outras edições do PBDA no que se refere à 

entrega do relatório final de atividades. 



 

4. Critérios de Seleção (Informados pelo coordenador)  

Critérios de Seleção do Bolsista 

 

Os (as) candidatos (as) deverão atender aos seguintes requisitos:  

 

I. estar regularmente matriculado (a) e frequentando as aulas do curso de 

Tecnologia em Gestão de Turismo ou Produção e Política Cultural da 

UNIPAMPA – Campus Jaguarão; 

II. demonstrar interesse nas atividades que agregam o projeto; 

III. ter interesse no desenvolvimento acadêmico-científico; 

IV. estar disposto (a) a acompanhar as atividades propostas pelos professores; 

V. ter disponibilidade de 12 horas semanais para trabalho nos períodos 

estipulados pela comissão de seleção. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

A seleção dos (as) monitores (as) será realizada em duas etapas: 

 

1ª Etapa: Avaliação do desempenho acadêmico, do currículo do (a) candidato 

(a), da participação em projetos e da ficha de inscrição – caráter eliminatório; 

2ª Etapa: Entrevista – caráter classificatório. 

 

 

5. Disposições Gerais  

A divulgação de datas, horários e critérios de seleção é de responsabilidade do 

coordenador do projeto.  

 

Bagé, 26 de abril de 2018.  


