
 

SERVIÇO PÚBLIO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CAMPUS ITAQUI 

 

CHAMADA INTERNA PROGRAD Nº 02/2020 

PROMOÇÃO DE CURSOS DE NIVELAMENTO 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

 

O COORDENADOR ACADÊMICO DO CAMPUS ITAQUI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a abertura de processo seletivo 

para seleção de bolsistas para o desenvolvimento de cursos de nivelamento no âmbito dos Cursos de 

Agronomia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Matemática e Nutrição do campus Itaqui. 

 

1. DA FINALIDADE 

A chamada destina-se à realização de cursos de nivelamento com o objetivo de proporcionar aos 

discentes a aquisição de conhecimentos básicos necessários ao processo de aprendizagem dos 

componentes curriculares dos cursos de graduação, com vista ao melhor desempenho e 

aproveitamento dos componentes curriculares e o combate à evasão e retenção. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Selecionar bolsistas de ensino para atuar em atividades relacionadas à qualificação dos cursos 

de graduação e a institucionalização do Programa Institucional de Acompanhamento da Evasão 

e Retenção. 

2.2. O estudante selecionado deverá cumprir carga horária semanal de 12 (doze) horas em atividades 

constantes no plano de atividades. 

2.3.   O valor mensal da bolsa é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reiais) com vigência de maio a 

julho de 2020. 

2.4. O início e continuidade das atividades dos bolsistas estão condicionados à existência de 

orçamento. 

2.5. O pagamento das bolsas está condicionado à disponibilidade financeira da Instituição. 

 

3. DO PLANO DE ATIVIDADES DO BOLSISTA 

3.1. São atividades desenvolvidas pelo bolsista: 

a) participar da elaboração do curso de nivelamento; 

b) ministrar o curso de nivelamento; 



c) participar das reuniões juntamente ao coordenador da proposta e aos demais professores 

envolvidos; 

d) apresentar o relatório final das atividades realizadas. 

 

4. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS 

4.1. O candidato deve: 

a). estar regularmente matriculado em curso de graduação da UNIPAMPA em, no mínimo, 12 (doze) 

créditos, salvo quando: formando; estudante com deficiência; no semestre vigente, não forem ofertados 

créditos suficientes para completar a carga horária semanal exigida; aluno ingressante por processo 

seletivo complementar nas modalidades de reopção ou transferência voluntária. 

b). proceder corretamente com a inscrição, apresentando a documentação exigida. 

c). ter disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas. 

d). a disponibilidade será verificada no momento da entrevista. 

f). não possuir outra atividade remunerada, no momento da implementação da bolsa, com exceção dos 

auxílios do Plano de Permanência. 

g). Para a inscrição na seleção do Curso de Agronomia o estudante deve ter sido aprovado nas seguintes 

componentes curriculares: IT4300 Cálculo Diferencial e Integral; IT4302 Física; IT4304 Informática; 

IT4306 Morfologia Vegetal; IT4307 Química; IT4309 Bioquímica; IT4310 Botânica Sistemática; 

IT4311 Expressão Gráfica; IT4315 Metodologia Científica; IT4301 Ciência do Ambiente; IT4303 

Genética; IT4305 Iniciação à Agronomia – Bacharelado; IT4308 Agrometeorologia e Climatologia; 

IT4312 Fisiologia Animal; IT4313 Fundamentos de Ciência do Solo; IT4314 Hidrologia; IT4316 

Topografia Geral. 

 

h). Para a inscrição na seleção do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos o estudante deve ter 

sido aprovado nas seguintes componentes curriculares: Matemática Básica (IT8503) ou Matemática 

(IT8302); Química (IT8500) ou Química (IT8303); Física (IT8501) ou Física (IT8312), Biologia 

Celular e Molecular (IT8504) ou Morfologia Vegetal (IT8304). 

i). Para a inscrição na seleção do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura o estudante deve 

ter sido aprovado nas seguintes componentes curriculares: Cálculos I, Física I e Informática. 

j). Para a inscrição na seleção do Curso de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia o estudante deve 

ter sido aprovado nas seguintes componentes curriculares: não há restrições. 

k). Para a inscrição na seleção do Curso de Matemática o estudante deve ter sido aprovado no seguinte 

componente curricular:  Cálculo I. 

l). Para a inscrição na seleção do Curso de Nutrição, o estudante deve ter sido aprovado nas seguintes 

componentes curriculares: Biologia celular e molecular; Bioquímica e Bioestatística. 

 

4.2. São compromissos do aluno bolsista: 

 



a). cumprir as demandas solicitadas pelo coordenador da proposta. 

b). não divulgar, sem prévia autorização, nenhumas das informações compartilhadas e desenvolvidas. 

c). agir baseado nos mesmos preceitos éticos que regem a administração pública. 

d). demonstrar iniciativa e interesse pela atividades. 

e). não exercer outra atividade remunerada, com exceção dos auxílios do Plano de Permanência. 

 

4.3. São compromissos do coordenador da proposta: 

 

a). organizar o processo de seleção dos bolsistas. 

 

b). dar ampla divulgação do Edital bem como das diferentes etapas previstas no processo de seleção, 

incluindo a difusão dos critérios de avaliação utilizados na avaliação do histórico escolar e da 

entrevista. 

 

c). os critérios de avaliação da entrevista deverão ser os mais objetivos possíveis e divulgados na página 

do Campus após a homologação de inscritos e a pontuação de cada critério deverá ser também 

previamente divulgada. 

d). selecionar os estudantes de graduação, verificando os requisitos necessários requeridos no 

presente Edital. 

e). encaminhar a lista de classificação dos candidatos à PROGRAD em prazo previsto no cronograma. 

f). planejar, supervisionar e orientar a execução do plano de atividades. 

g). cadastrar o bolsista selecionado no SIPPEE. 

h). informar, mensalmente, a frequência do bolsista no SIPPEE. 

i). solicitar à PROGRAD o desligamento ou a substituição do bolsista quando necessário. 

j). apresentar o relatório e a avaliação das atividades exercidas pelo bolsista ao término da vigência 

da bolsa ou por motivo de desligamento do bolsista. 

k). prestar informações relativas à execução da ação e ao bolsista, sempre que solicitado. 

l). manter sob sua guarda os documentos relativos à seleção e implementação da bolsa. 

 

4.4 São compromissos da PROGRAD: 

a). solicitar a emissão do empenho para pagamento das bolsas e informar a Coordenação 

Administrativa da unidade; 

b). encaminhar a lista de inscritos no processo seletivo aos coordenadores acadêmicos; 

c). organizar e encaminhar para divulgação (via Edital) o resultado parcial e final do processo seletivo; 

d). realizar a substituição ou o desligamento do bolsista no sistema quando solicitado pelo orientador; 

f). certificar bolsistas e orientadores. 



 

 

5. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

5.1. A inscrição dos estudantes que desejam concorrer as bolsas será feita no Sistema GURI, 

disponível no endereço https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/. 

5.2. Para inscrição dos candidatos, é necessário preencher o formulário com os dados de identificação 

e anexar o histórico acadêmico. 

5.3. É facultado ao orientador solicitar documentos e informações complementares no momento da 

convocação para a entrevista. 

5.4. Para fins de seleção do bolsista, deverão ser utilizados os seguintes procedimentos pelo 

orientador: 

a). avaliação do histórico acadêmico, na qual será atribuída nota 10 (dez) ao candidato que apresentar 

a maior média dos componentes curriculares cursados com aprovação, e as notas dos demais 

candidatos serão definidas proporcionalmente à maior pontuação; 

b). entrevista, na qual será atribuída nota 10 (dez) ao candidato que apresentar melhor desempenho e 

as notas dos demais candidatos, definidas proporcionalmente; 

c). verificação dos requisitos presentes no item 4.1. 

d). A nota final do candidato será composta por 60% (setenta por cento) referente à nota da entrevista 

e 40% (trinta por cento) referente à nota do histórico acadêmico. 

5.5). O candidato será desclassificado quando: 

a). não preencher qualquer um dos requisitos do item 4.1; 

b). não comparecer à entrevista. 

5.6. Os resultados provisório e final do processo de seleção serão divulgados na forma de Edital, 

publicados na página da UNIPAMPA. 

 

6. DOS RECURSOS 

6.1 Os recursos ao resultado provisório deverão ser remetidos exclusivamente ao e- mail 
infraprograd@unipampa.edu.br. 

https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/
mailto:infraprograd@unipampa.edu.br


7. DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

 

7.1. O período para cancelamento, substituição e/ou inserção de bolsistas no SIPPEE deverá ocorrer 

nos dez primeiros dias do mês, e o início das atividades do bolsista deverá ocorrer no mesmo período. 

7.2. A substituição de bolsistas deve ser fundamentada e obedecer à ordem de classificação 

estabelecida no processo de seleção. 

7.3. É vedada a divisão dos valores da bolsa entre dois ou mais discentes. 

7.4. O controle da frequência do bolsista é de responsabilidade do orientador, devendo ocorrer o 

registro no SIPPEE exclusivamente entre os dias 11 a 15 de cada mês. 

7.5. Não serão realizados, no mês de competência, pagamentos de bolsistas cuja frequência não for 

informada. Nesses casos, o orientador deverá informá-la, retroativamente, no mês seguinte. 

 

8. DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO BOLSISTA E DOS CERTIFICADOS 

8.1. É responsabilidade do orientador apresentar o relatório final de atividades do bolsista ao término 

de vigência da bolsa, conforme modelo disponibilizado pela Pró- Reitoria de Graduação no SIPPEE. 

8.2. Cabe à Pró-Reitoria de Graduação a emissão de certificados a bolsistas e orientadores. 

8.3. Os certificados serão disponibilizados exclusivamente por meio eletrônico, no Sistema de Gestão 

de Certificados Eletrônicos, mediante aprovação do relatório de atividades do bolsista. 

 

9. DO CRONOGRAMA 

 

 

Inscrição dos estudantes 
28 a 03/04/2020 

Envio da lista de inscritos 

Coordenadores Acadêmicos 

pela PROGRAD aos 
04/05/2019 

Divulgação dos critérios de avaliação das entrevistas pelos 

Coordenadores Acadêmicos e convocação para entrevistas 

(publicações locais) 

04/05/2020 

Período de seleção dos bolsistas (incluindo a entrevista) 
05 a 06/05/2020 

Envio da lista de classificação à PROGRAD 
07/05/2019 



Divulgação do resultado provisório (Edital a ser publicado na página 

da UNIPAMPA) 
Até 07/05/2019 

Interposição de recursos (exclusivamente via e-mail 

infraprograd@unipampa.edu.br) 
Até 07/05/2020 

Divulgação do resultado final (Edital a ser publicado na página da 

UNIPAMPA) 
08/05/2020 

Cadastro do bolsista no SIPPEE pelo orientador 
Até 08/05/2020 

Início das atividades do bolsista 08/05/2020 

Período de realização do curso Maio a Julho/2020 

Final das atividades do bolsista 
31/07/2020 

Data limite para entrega do relatório de atividades do bolsista 07/08/2020 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esclarecimentos quanto à execução das propostas deverão ser encaminhados exclusivamente para o e-

mail: infraprograd@unipampa.edu.br. 

As publicações, incluindo editais, estarão disponíveis no sistema GURI 

https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/. 

Compete à PROGRAD o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente 

Edital. 
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