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Universidade Federal do Pampa 
Comitê Gestor do PDA 

 
https://sites.unipampa.edu.br/pda/ 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PDA   

PROJETO DE EXTENSÃO ESABE – ESTUDOS ABERTOS 

Síntese do projeto ESABE: 

O projeto de extensão Estudos abertos: política, sociedade e ambiente – ESABE-, se configura com uma 

proposta de estimular um espaço de estudo e reflexão sobre temas sociais contemporâneos (regional, 

nacional e internacional); direciona-se a comunidade em geral, mas em especial para estudantes do ensino 

público das escolas da região de São Gabriel.  A participação de professores/as, acadêmicos/as do Campus 

da Unipampa/São Gabriel tanto como extensionistas como participantes dos “Estudos” lhe confere um 

espaço de riqueza argumentativa e democrática. Neste ano o ESABE Cultural propõe a fazer uma reflexão 

sobre as principais manifestações culturais da humanidade, especialmente entre os jovens do ensino básico 

e acadêmico; assim a/o bolsista do projeto deverá, a partir de sua trajetória de leituras e vivências culturais, 

ser capaz de refletir sobre as mensagens e perspectivas históricas das manifestações artísticas. O/a bolsista 

deve conduzir os diálogos com especialistas a serem convidados, para que assim os demais participantes das 

ações do projeto (jovens, em muitos casos) se sintam convidados a dialogarem. Da atuação nestes encontros, 

deste/a jovem bolsista, espera-se motivar jovens o hábito da leitura e/ou a expressarem formas artísticas 

(qualquer que seja) nas suas perspectivas de mundo. Só assim poderemos esperar uma sociedade em que a 

diversidade, a justiça e as manifestações culturais possam ser parte da nossa vivência diária.    

Coordenador: professor Jefferson Marçal da Rocha 

INTERESSADOS ENVIAR EMAIL PARA: jeffersonrocha@unipampa.edu.br  

Anexar no e-mail currículo lattes e histórico escolar 

INSCRIÇÕES ATÉ O DIA: 05/08/2022 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO BOLSISTA 

 
- Estar matriculado em um dos cursos do campus São Gabriel. 
 
- Ser ingressante por ação afirmativa (etnia e/ou escola pública). 
 
- Ter disponibilidade de 20 horas semanais (de preferência no turno da tarde) 
 
- Dominar as ferramentas básicas de Internet (Web, software office, redes sociais etc.) 
 
- Participar da entrevista de seleção (que será realizada no dia 08/08 – horário a combinar). 
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