Edital do Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Processo Seletivo para Bolsas Aperfeiçoamento Agosto (BAPAgosto)
Secretaria de Avaliação Institucional (SAI) / Núcleo de Avaliação das Unidades
(NAUs) - Edital 02/2017
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), através da PróReitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), por intermédio da Secretaria de Avaliação
Institucional (SAI), torna público este Edital e convoca interessados a inscreverem-se
nos termos aqui estabelecidos.
1. Definição
As vagas de Bolsa Aperfeiçoamento Agosto são disponibilizadas aos
Núcleos de Avaliação das Unidades (NAUs) para a utilização em atividades
definidas para cada quota. A vigência das vagas é de dez meses, de setembro/2017
a junho/2018.
As vagas Bolsa Aperfeiçoamento Agosto são de amplo acesso.
2. Público
Estudantes de graduação regularmente matriculados.
3. 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.
4. Critérios e Requisitos de Seleção
Ver quadro em anexo, conforme critérios específicos do NAU onde será
exercida a atividade.
5. Critério PRAE
Estudante com TIM inferior a 50% da TIM de seu curso de graduação deverá
agendar entrevista de orientação pedagógica através do telefone (51) 3308-3240.
6.Descrição das atividades:
- Tabulação de dados de instrumentos avaliativos;
- Manejo dos programas Pacote Office e/ou LibreOffice, entre outros;
- Suporte de reuniões e encontros sobre avaliação institucional;
- Suporte na elaboração e revisão de instrumentos de avaliação institucional;
- Auxiliar na elaboração de documentos relacionados às atividades do NAU,
como comunicados, convocações de reuniões, relatórios, etc.;
- Assessorar a Coordenação e os demais membros do NAU em suas diversas
demandas administrativas pertinentes aos processos avaliativos;
- Auxiliar na coleta, monitoramento e análise dos dados dos instrumentos
avaliativos;
- Participação no Fórum dos NAUs e eventos de avaliação institucional;
- Apresentar escrita e oralmente os resultados e/ou experiências vivenciadas
a partir das atividades realizadas no NAU em sessão do Salão de Ensino da
UFRGS.
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7. Vagas disponíveis
Ver Anexo. Para cada vaga será selecionado 01(um) estudante e até 03 (três)
suplentes. Os suplentes ficarão em uma lista de espera podendo ser chamados ao
longo do período da vigência da bolsa em casos de desistência do titular da bolsa.
8. Local de exercício das atividades dos bolsistas
Especificado pelo respectivo NAU (tabela em anexo) e em outros eventuais
locais em que a atividades descritas se fizerem necessária.
9. Forma de inscrição
Enviar e-mail com Currículo e Histórico Escolar (atualizado desde o ingresso
na UFRGS) anexados para o contato do NAU* contendo o assunto “Inscrição bolsanome da vaga” (ex: Inscrição bolsa-NAU-Farmácia). Informar no corpo do e-mail o
nome completo do candidato, o número de cartão UFRGS e o nome da vaga
pretendida*.
Os alunos que não atenderem aos requisitos do item 9, dentro do prazo para
a inscrição, serão automaticamente excluídos do processo seletivo.
*O e-mail de contato do NAU que oferta a vaga está disponível na tabela em anexo.
10. Prazos
Inscrições por e-mail: de 06/09/2017 a 15/09/2017
Período de Seleção: de 18/09/2017 a 22/09/2017 (conforme tabela em anexo)
Divulgação dos resultados: em 25/09/2017
Início das atividades: a partir de 26/09/2017
O não cumprimento dos prazos estabelecidos acarreta na exclusão automática do
candidato do processo seletivo.
11. Local de divulgação dos resultados.
O resultado da seleção e a lista de suplentes serão divulgados no site dos NAUs em
http://www.ufrgs.br/forumnaus, no site da SAI em http://www.ufrgs.br/sai/, e
http://www.ufrgs.br/prae/bolsas-auxilios/bolsas/editais.
Disposições Finais
O aluno, ao inscrever-se, expressa conhecimento e aceitação de todas as condições
estabelecidas neste edital de seleção.

Porto Alegre, 04 de setembro de 2017
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ANEXO
Relação de vagas disponíveis para a SAI/NAUs – Bolsa Aperfeiçoamento Agosto (BAPAgosto)
Data e Local
da Seleção
Requisitos: Disponibilidade de turno obrigatório nas
Local das atividades: Escola de Entre 18/09 e
quintas de manhã; conhecimentos de Excel;
Enfermagem
22/09 a definir
NAU-Escola de 01 + 03 conhecimento intermediário em inglês; perfil dinâmico Horário: quintas pela manhã
em e-mail
Enfermagem suplentes e pró-ativo.
(obrigatório). Nos demais dias, enviado pelo
Critérios de Seleção: Análise de Currículo, desempenho pela manhã ou tarde a negociar, NAU
acadêmico e entrevista individual com o candidato.
completando 20h/semana.
Requisitos: Conhecimento de informática, domínio de Local das atividades: Sala A 116 Entre 18/09 e
planilhas eletrônicas (Excel), PowerPoint,
do Instituto de Matemática e
22/09 a definir
NAU-Instituto
01 + 03 conhecimento básicos de estatística.
Estatística.
em e-mail
de Matemática
suplentes Critérios de Seleção: Análise de Currículo, desempenho Horário: turno da tarde.
enviado pelo
e Estatística
acadêmico e entrevista individual com o candidato.
NAU
Nome Vaga

Número
de Vagas

Requisitos e Critérios de Seleção

Local e horário das atividades

Requisitos: necessidade de conhecimento de Excel,
conhecimentos mínimos em SPSS, conhecimento de
NAU – Instituto
de Filosofia e
01 + 03 formulários eletrônicos para realização de pesquisas
Ciências
suplentes com questionários e disponibilidade de 20hs semanais.
Critérios de Seleção: Análise de Currículo, desempenho
Humanas
acadêmico e entrevista individual com o candidato.
Requisitos: preferencialmente estudante dos cursos de
Matemática, Estatística, Administração e/ou áreas
NAU – Instituto 01 + 03 afins. Interessados podem se candidatar caso tenham
de Biociências suplentes experiência prévia como bolsista NAU. Recomendável
conhecimento intermediário em planilha eletrônica
(Excel ou LibreOffice Calc).
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Local das atividades: Sala 218C
IFCH
Horário: Turno a combinar,
preferencialmente na parte da
tarde.

Entre 18/09 e
22/09 a definir
em e-mail
enviado pelo
NAU

Local das atividades: Gerência
Administrativa do Instituto de
Biociências, Prédio 43433, sala
207, Campus do Vale, Bloco IV.
Horário: O horário pode ser
negociado, conforme a

Entre 18/09 e
22/09 a definir
em e-mail
enviado pelo
NAU

Contato do NAU

gabriela.godoy@ufrgs.br

giovana.lenzi@ufrgs.br

mariliaramos68@gmail.com

naubio@ufrgs.br

Nome Vaga

NAU –
Faculdade de
Medicina

Número
de Vagas

Requisitos e Critérios de Seleção

Local e horário das atividades

Critérios de seleção: Serão selecionados os candidatos
aprovados em entrevista com a Coordenação do
Núcleo. Os candidatos deverão encaminhar currículo
para o NAU – IBIO e estarão aptos para a entrevista de
seleção aqueles que obtiverem classificação
determinada por: i) ordem decrescente de pontuação:
1 (um) ponto para estudantes de graduação da área do
público alvo; 1 (um) ponto para cada 3 (três) meses de
experiência em emprego, estágio ou bolsa em área
relacionada às atividades da bolsa alvo; ii) sorteio.
Requisitos: Conhecimento de Word, Excel e básico de
inglês. Conhecimento para elaboração de gráficos e
01 + 03 redação oficial
suplentes Critérios de seleção: Análise de Currículo, desempenho
acadêmico e entrevista individual com o candidato.

Data e Local
da Seleção

Contato do NAU

disponibilidade do aluno (no
horário de funcionamento do
Instituto, das 8:00 às 18:00).

Requisitos: Conhecimentos de informática, em
particular de planilhas eletrônicas (Excel). Da carga
horária de atividades do bolsista, ter disponibilidade de
NAU – Instituto
01+03
ao menos 8 horas no período da tarde.
de Artes
suplentes
Critérios de seleção: Será avaliado o desempenho
acadêmico do candidato ou candidata através da
análise do currículo e do histórico escolar.
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Local das atividades: Secretaria
da FAMED (faculdade de
medicina, 4º andar).
Horário: A combinar, sendo
quarta e sexta das 11h às 12h30
impreterivelmente.

Entre 18/09 e
22/09 a definir
em e-mail
enviado pelo
NAU

Local das atividades: Instituto
de Artes
Horário: preferencialmente no
período vespertino.

Entre 18/09 e
22/09 a definir
em e-mail
enviado pelo
NAU

paiva.conceicao@ufrgs.br

luis.edegar@ufrgs.br

Nome Vaga

NAU –
Faculdade de
Direito

Número
de Vagas

Data e Local
da Seleção
Requisitos: Conhecimentos de Estatística, Matemática Local das atividades: Faculdade Entre 18/09 e
e Informática. Conhecimentos de Excel. Habilidade para de Direito (João Pessoa, 80),
22/09 a definir
relacionamento
com
públicos
interno
e
externo.
Perfil
sala
15
(antigo
dir.2)
em e-mail
01+03
dinâmico.
Experiência
anterior.
Horário:
A
combinar.
enviado pelo
suplentes
Critérios de seleção: Análise de Currículo e entrevista
NAU
individual com o candidato.
Requisitos e Critérios de Seleção

Local e horário das atividades

Requisitos desejáveis: conceitos de programação
(Python ou R seriam ideais), conceitos de estatística,
conceitos de banco de dados
NAU – Instituto
Critérios de seleção: Histórico escolar (1º critério
01+03
de Informática
classificatório). Ter cursado disciplinas nas áreas de
suplentes
Programação de Computadores, Estatística e/ou Banco
de dados (2º critério classificatório).

Local das atividades: Setor
administrativo (prédio 43413) Instituto de Informática UFRGS
Horário: Majoritariamente
turno da tarde (13:00 às 17:00).
Possibilidade de flexibilização
de horários para acomodar
disciplinas.
Requisitos: conhecimentos básicos de internet,
Local das atividades: O Local e
Experiência com Excel, e outros softwares semelhantes. horário será no Instituto de
Física, prédio 43176, sala 313
NAU – Instituto
01+03 Não há necessidade de domínio destes temas.
Experiência
em
HTML
e
montagem
de
página
web
Horário: A ser definido.
de Física
suplentes
Critérios de seleção: Análise de currículo, desempenho
acadêmico, entrevista individual com a candidato.
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Entre 18/09 e
22/09 a definir
em e-mail
enviado pelo
NAU

Contato do NAU

rh_dir@ufrgs.br

rodrigo.machado@inf.ufrgs.br

Entre 18/09 e
22/09 a definir secretaria.academica@if.ufrgs.br
(Os candidatos devem enviar
em e-mail
seus dados, num único
enviado pelo
documento
NAU
em formato pdf)

