
 

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 público os CRITÉRIOS 

ESPECÍFICOS DE CADA CURSO E DATAS/HORÁRIOS DAS ENTREVISTAS da 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. 

 

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% (quarenta 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 virtualmente à entrevista. 

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

publicados na página da UNIPAMPA. 

 

AGRONOMIA 

 Para a etapa da entrevista ao qual será realizada on-line, por vídeo (hangout da Google ou WhatsApp), de 

forma individual, em horário previamente marcado e divulgado aos candidatos por e-mail, será atribuído nota 

10. Nesta etapa será atribuído nota 10 (dez) ao candidato que apresentar melhor desempenho e as notas dos 

demais candidatos, definidas proporcionalmente; (60% da nota Total) 

Serão considerados os seguintes critérios de avaliação: 

-  Facilidade de acesso remoto; 

-  Experiência no uso do Moodle como aluno e como monitor ou tutor; 

- Experiência no uso de documentos compartilhados tais como os da Google; 

- Experiência no uso de planilhas compartilhadas tais como as da Google; 

- Experiência na produção de vídeos sobre temas técnicos;  

- Experiência como monitor de alguma das disciplinas do nivelamento; 

- Experiência de trabalho sob orientação de professores; 

- Disponibilidade de tempo para desenvolver os trabalhos;  

- Possibilidade de trabalhar como voluntário, caso for selecionado. 

 

Data entrevista 06.05.20 (manhã): 

Será gerado um link para cada entrevista e enviado por e-mail aos candidatos: 

 

DANIEL CIRO DE SOUZA - (8:40); 

GUSTAVO DA SILVA RUBIM - (9:00); 

JESSICA ZAMBONATO RIETZ - (9:20); 

KETLEN RAISA REY RODRIGUES - (9:40); 

NADINE CABRAL DIAZ - (10:00); 

PEDRO ZIMMERMANN - (10:20); 



VALERIA GAZZANA CORREA - (10:40). 

 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 

1)  ETAPAS DE SELEÇÃO 

1.1. Histórico Escolar (peso 4) 

Para o cálculo da nota atribuída neste item, serão consideradas a média das notas finais obtidas nos 

componentes curriculares listados a seguir, ou componentes curriculares equivalentes conforme Quadro de 

Equivalência disponível em http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/tecnologiaagroalimentar/componentes-

curriculares/quadro-de-equivalencias/ 

 

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). 

 

1.2. Entrevista (peso 6) 

Será realizada uma entrevista on-line, utilizando uma sala virtual do Google Meet, de forma individual, em 

horário previamente marcado e divulgado aos candidatos. No momento da entrevista, o candidato deverá 

apresentar de forma oral a resolução de um exercício a sua escolha, de algum tema englobando qualquer 

conteúdo ministrado nos componentes listados no ítem 1.1. Como ferramenta de apoio, o candidato deverá 

utilizar uma apresentação em formato .ppt (Power Point) que deverá ser enviada até 1 hora antes da entrevista 

para o e-mail fernandafiorda@unipampa.edu.br. A entrevista terá duração de 30 minutos, sendo 10 minutos 

para apresentação do exercício e 20 minutos para outras considerações dos avaliadores. Serão considerados os 

seguintes critérios de avaliação: 

 Postura;  

 Expressão Oral (clareza, objetividade e coerência); 

 Adequação do exercício ao componente escolhido; 

 Didática; 

 Linguagem não verbal;  

 Clareza e organização dos slides; 

 

Nesta etapa também serão considerados os seguintes aspectos: disponibilidade de tempo;acesso a internet; 

acesso à computador; acesso a câmera para gravar vídeos (celular, computador, etc); domínio em relação às 

mídias digitais (moodle, mconf, google meet, google classroom); habilidade em utilizar softwares de texto, de 

apresentação de slides e de vídeo. 

 

2) INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E HORÁRIO DAS ENTREVISTAS: 

- As entrevistas serão realizadas na quarta-feira 06/05/2020 (tarde) 

- Cada candidato possui um link diferente para acesso a sala virtual da entrevista;  

- O acesso à sala virtual da entrevista só será liberado no horário agendado para cada candidato 

 

ANDREIA MARIA SOUSA FREITAS  (13h00); 

FERNANDA BARBOZA REIS  (13h30); 

GABRIELA MILLENA RHEINHEIMER (14h00); 

IDA RITA BASTOS FINGER (14h30); 

MAYARA BENITES COMIS* - 

STEPHANIE PEREIRA TORRES (15h00); 

VICTORIA SCHERER (15h30) 

VITORIA SANTOS MUSACHIO* - 

* Candidato não cumpriu o item h, do ítem 4.1 da Chamada Interna PROGRAD nº 02/2020 Promoção de cursos de nivelamento - Seleção 
de bolsistas. 

 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/tecnologiaagroalimentar/componentes-curriculares/quadro-de-equivalencias/
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/tecnologiaagroalimentar/componentes-curriculares/quadro-de-equivalencias/


ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA 

1 - Estar regularmente matriculado; (0 a 1,0); 

2 - Ser aprovado por nota e frequência nas componentes de Cálculos I, Física I e Informatica; (0 a 3,0); (média 

aritmética); 

3 - Qualidade do Currículo Lattes (produções e participação em eventos); (0 a 2,0); 

4 - Disponibilidade para atendimento on-line aos discentes; (0 a 2,0); 

5 - Desenvoltura na entrevista; (0 a 2,0). 

 

As entrevistas serão realizadas na quarta-feira 06/05/2020 (manhã e tarde) 

 

1. FERNANDA LUIZ DE FREITAS (09h00); 

2. FRANCIELE ROBERTA MUNIEWEG (09h30); 

3. IAGO ELOY DE OLIVEIRA (10h00); 

4. LEONARDO KOGA (10h30);b 

5. MARCELO CORTES RODRIGUES (11h00); 

6. RAFAELA MARCELA MARQUES ALVES (11h30); 

7. ROGER VINICIUS DE CASTRO FERREIRA (14h00); 

8. SANDY ANDRADE JOIA (14h30); 

9. THIAGO FERREIRA GOMES (15h00); 

10. UEMERSON SOARES DE ANDRADE (15h30). 

 

Avaliadores:   

Prof.ª. Elaine Fortes, Prof. Fábio Martins, Prof. Leonard Silveira, Prof. Rolando Mamani e Prof. Rogério 

Vargas. 

INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Critérios que serão avaliados na entrevista (Peso 10,0): 

C.1) Disponibilidade do candidato para atendimento online dos discentes (Peso 2,00); 

C.2) Conhecimento do candidato em relação às tecnologias digitais que serão utilizadas (Peso 3,00); 

C.3) Comprometimento e interesse do candidato com o curso de nivelamento (Peso 3,00); 

C.4) Desenvoltura durante a entrevista (Peso 2,00). 

 

As entrevistas serão realizadas na terça-feira 05/05/2020 (manhã)  

 

1. ALISON FERNANDO JERONYMO EDUARDO – (8h30min); 

2. AMANDA LARISSA ALVES MARTINS (8h50min); 

3. DANIEL CIRO DE SOUZA (9h10min); 

4. FERNANDA LUIZ DE FREITAS (9h30min); 

5. ISABELA RODRIGUES MESQUITA SARAIVA LEAO (9h50min) 

6. LIVIA EULALIA MOREIRA NASCIMENTO (10h10min) 

7. LUYNE BORGES BITTENCOURT  (10h30min); 

8. MICKAELE CARNEIRO SOMMER (10h50min). 

 

e quarta-feira 06/05/2020 (manhã) 

9. MONICA APARECIDA PEREIRA (8h30min); 

10. NATHALIE DEBUS BORGES (8h50min); 

11. PEDRO EMANOEL PERES DIANI (9h10min) 

12. RICHERD ALYSSON ALMEIDA DE AVILA (9h30min); 

13. RUBENS SAMUEL DA PAZ TRINDADE (9h50min); 

14. THAIS DOS SANTOS (10h10min); 

15. VITORIA FERREIRA DA ROZA (10h30min).  

*será enviado um link do Google Meet para acesso da entrevista para o e-mail institucional do inscrito horas 

antes da entrevista. 

 

MATEMÁTICA 

1. A avaliação dos candidatos terá peso total de 10 (dez) pontos e a Nota Final (NF) será calculada pela fórmula 



𝑁𝐹 = 𝑁𝐻 ∙ 0,4 + 𝑁𝐸 ∙ 0,6 em que NH representa a nota atribuída ao histórico acadêmico e NE representa a nota 

obtida pelo desempenho na entrevista.   

2. A Avaliação do Histórico Acadêmico (NH) terá peso total de 10 (dez) pontos. Será atribuída nota máxima ao 

candidato que apresentar a maior média nos componentes curriculares cursados com aprovação. As notas dos 

demais candidatos serão definidas proporcionalmente à maior pontuação.  

3. A Avaliação da Entrevista (NE) terá peso total de 10 (dez) pontos, assim distribuídos:  

 2,0 - Desenvoltura na Entrevista: clareza, objetividade, conhecimento, motivação, etc; 

2,0 - Nota obtida no componente curricular de Cálculo I. (Será atribuído 2 (dois) pontos ao candidato com 

maior média no componente curricular e os demais terão notas definidas proporcionalmente); 

2,0 - Disponibilidade de horários (1 ponto); Disponibilidade para utilizar as ferramentas: Moodle, Google 

Classroom e Google Meet (1 ponto); 

1,0 Nunca ter reprovado por frequência no curso; 

3,0 - Experiências de Ensino (Equipe Executora): • Curso/Minicurso ministrado (1 ponto); • Projeto de 

Ensino (1 ponto); • Projeto de Monitoria (1 ponto). 

Será atribuída nota máxima ao candidato que apresentar melhor desempenho na entrevista. As notas dos 

demais candidatos serão definidas proporcionalmente à maior pontuação.  A entrevista será realizada na 

terça -feira (05 de maio de 2020) em plataforma online – a saber, Google Meet – e será gravada, 

podendo o candidato desativar o compartilhamento de sua imagem. Será enviado um e-mail para o 

endereço eletrônico cadastrado com uma delimitação de horário e link para a videoconferência.  

4. Será composta uma banca a fim de realizar o processo seletivo, formada pela professora orientadora, Profa. 

Ma. Daiane C. Soares, professor orientador substituto, Prof. Me. Leonel G. Delatorre e professor proponente, 

Prof. Dr. Alisson D. Santos. A pontuação atribuída no item 3 consistirá da média aritmética das pontuações de 

cada membro da banca.  

5. Será considerado SELECIONADO o candidato que obtiver maior Nota Final (NF) e verificar os critérios 

presentes no item 4.1 da Chamada Interna PROGRAD Nº 02/2020.  

 

As entrevistas serão realizadas na terça-feira 05/05/2020 (noite) 

 

17:30 Anderson Braga Lopes; 

18:00 Crisleny Santana Marques; 

18:30 Flávia Silveira Ourique; 

19:00 Gabriel Carpes Irala; 

19:30 José Lucian Brites Pinto; 

20:00 Julia Rayssa da Paz Trindade; 

20:30 Leonardo Ferreira dos Santos; 

21:00 Luis Gabriel Campodonico Lopez; 

21:30 Matheus Jardim Graces; 

22:00 Ritielle Bitencourt Alderette; 

22:30 Rosane Ramires Borges; 

23:00 Sandy Andrade Joia. 

 

NUTRIÇÃO: 

Os critérios de avaliação da entrevista do curso de Nutrição serão:  

- Domínio de ferramentas de internet (20); 

- Acesso a computador e internet 12 horas por semana (15); 

- Habilidades de comunicação (10); 

- Capacidade de reflexão sobre seu papel no curso (10); 

- Disponibilidade de horário (5); 

- Dessa forma, totalizam 60 pontos da entrevista. 

 

As entrevistas serão realizadas na terça-feira 05/05/2020 (manhã) 

Os horários serão: 

- ANDRESSA SANTOS – (08:30); 

- ANDRIELLY VEPPO – (09:00); 

- FRANKO ANDREOLI – (09:30); 



- MAILA MERLUGO – (10:00); 

- MICHELE CARRARD – (10:30); 

- RAFAELA FONTELLA – (11:00); 

- TAISSIANE STAHMKE – (11:30). 

 

 

Itaqui, 04 de maio de  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


