Edital do Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis
Bolsas Aperfeiçoamento Março e Aperfeiçoamento Benefício
Março – COPERSE – 2022
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da PróReitoria de Assuntos Estudantis, por intermédio da COPERSE,
torna público o presente Edital e convoca interessados a
inscreverem-se nos termos aqui estabelecidos.
Definição
As vagas de Bolsa Aperfeiçoamento Março e Aperfeiçoamento
Benefício Março são disponibilizadas às Unidades Acadêmicas e
Administrativas da Universidade para utilização em atividades
definidas para cada quota. A vigência das vagas é de onze meses,
de março/2022 a janeiro/2023.
As vagas Bolsa Aperfeiçoamento Março são de amplo
acesso para estudantes da UFRGS.
Público
Estudantes de graduação regularmente matriculados em cursos da
UFRGS.
Somente para estudantes da UFRGS.
Objetivo
O desenvolvimento de capacidades de estudantes de graduação,
complementando a formação acadêmica em atividades
desenvolvidas em setores da universidade, vinculadas à área de
formação ou de interesse do estudante.
Critérios de Seleção
Critérios da Unidade
- Análise de currículo;
- Somente serão selecionados os alunos que tiverem disponibilidade
de atuar em um TURNO FIXO (ou seja todos os dias da semana no
turno da manhã ou todos os dias da semana no turno da tarde).

Critério PRAE

Estudante com TIM inferior a 50% da TIM de seu curso de
graduação deverá agendar entrevista de orientação pedagógica,
após ser selecionado para a vaga da Bolsa, através do telefone
3308-3076,
3308-3240
ou
através
do
e-mail
bolsaprae@prae.ufrgs.br.
Vagas disponíveis
Uma vaga para o turno da manhã e uma vaga para o turno da tarde.
Para cada vaga será selecionado um estudante e 02 suplentes.
Forma de inscrição
1 - Enviar e-mail para clara.machado@ufrgs.br, com título
“Inscrição Bolsa Aperfeiçoamento PRAE”;
2 - Informar: nome completo, nº do cartão UFRGS, nº do telefone
para contato e principalmente o turno que o bolsista terá
disponível (se manhã ou tarde);
3 - Enviar currículo vitae.
Prazos
Inscrições por e-mail: de 10/01/2022 até 21/01/2022
Divulgação dos resultados 26/01/2022
Local de divulgação dos resultados:
no site www.ufrgs.br/coperse/Ofertadebolsas

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2022.
___________________________

Márcia da Costa Meira
Secretária da COPERSE

ANEXO
Relação de vagas disponíveis para a COPERSE:
Uma Bolsa Aperfeiçoamento
Março
Uma Bolsa Aperfeiçoamento
Março

Turno manhã
Horário: 9h às 12h
Turno tarde
Horário: 14h às17h

