
Programa de Bolsas Acadêmicas – PBA 
Modalidade Iniciação ao Ensino 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 
 

1. EDITAL 

O Projeto de Ensino LABORATÓRIO DE ESTUDOS DIRIGIDOS À CIRURGIA, 

Coordenado pelo Professor FABRÍCIO DE VARGAS ARIGONY BRAGA da Unidade 

Acadêmica FACULDADE DE VETERINÁRIA da Universidade Federal de Pelotas, torna 

público que realizará Concurso Seletivo para o preenchimento de vaga(s) no Programa Bolsas 

Acadêmicas, de acordo com a Resolução 05/2014, Edital PRG Nº 01/15 e IN PRG Nº 01/15, 

conforme a identificação do Campo 2.                                                                                                                                      

 

2. IDENTIFICAÇÃO  
 

LABORATÓRIO DE ESTUDOS DIRIGIDOS À CIRURGIA.  

Disciplinas: CLÍNICA CIRÚRGICA I (510024). 
Nome do Coordenador: FABRÍCIO DE VARGAS ARIGONY BRAGA. 

Período de Atividades: 11/05/15 a 31/12/15 

Número de vagas e vinculação da mesma: AMPLA CONCORRÊNCIA 

Período e horário das inscrições: 30/04 a 07/05/2015. Das 8h30min às 11h30min e 14h às 
16h30min. 

Local das inscrições: Secretaria do Hospital Veterinário da UFPEL 
Requisitos para a inscrição:  

As Bolsas de Iniciação ao Ensino destinam-se as/aos discentes regularmente 

matriculados/as em cursos de graduação da UFPEL e que: 

 I – submetam-se e sejam aprovados em processo seletivo de bolsista; 

 II – possuam disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às 

atividades ligadas à bolsa; 

III – apresentem desempenho acadêmico compatível com as atividades referentes à 

bolsa; 

IV – no caso das bolsas de Monitoria, comprovem aprovação ou liberação na(s) 

atividade(s) de ensino objeto da Monitoria ou equivalente(s), a critério da 

coordenação do Projeto de Ensino e especificadas no Edital de Seleção de 

Bolsista; 

V – não estejam vinculados a outro tipo de bolsa concedida pela UFPEL ou por 

qualquer entidade de fomento ao ensino, à pesquisa e à extensão, excetuados os 

auxílios vinculados à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE); 

VI – quando concorrente em vaga de vulnerabilidade social/econômica, comprovarem a 

assistência por algum dos seguintes programas geridos pela Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PRAE): moradia estudantil, auxílio moradia, auxílio 

alimentação, auxílio transporte, auxílio instrumental odontológico e auxílio pré-

escolar. 

 
 



Documentos necessários: Formulário de inscrição discente (no local), currículo Lattes, histórico 

escolar. 

Tipos de provas, peso e critérios de avaliação: Avaliação do currículo Lattes e histórico escolar. 

Data e horário das provas:  8/5/2015 às 12h30min  (somente análise dos documentos).  

Local das provas: Sala dos professores de cirurgia, Departamento de Clínicas Veterinárias 

(somente análise dos documentos) 

 

3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 29  de abril de 2015                          

 

______________________________________ 

Prof. Fabrício de Vargas Arigony Braga 

 

 

 
 


