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EDITAL nº 01 /2019 
 

Edital de Seleção de Bolsista para Projeto de Extensão 
 
 

A Coordenação do Projeto de Extensão DESENHO DE FIGURA HUMANA: intervenções, mostras e 

ações, vinculado ao Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, torna público que estão 

abertas inscrições para seleção de 02 (dois) bolsistas no âmbito do Programa de Bolsas 

Acadêmicas/2018, na modalidade Iniciação à Extensão e Cultura, submodalidade Extensão/PREC, 

sendo uma para VS – Vulnerabilidade Social e uma para AF – Ações Afirmativas, nos termos do Edital 

05/2019 – PREC, em conformidade com o Decreto nº 7.416, de 30/12/2010, da Presidência da 

República, com a Resolução 05/2014 do Conselho Coordenador de Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão (COCEPE) e com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2020. 

 
 
 

1. DOS OBJETIVOS 
 
O Projeto tem como objetivos a promoção de cursos e oficinas, mostras didáticas, 
intervenções artísticas e ações de mediação com enfoque  sobre o desenho da figura humana, 
destacando representações/ apresentações, revisitando temas e modelos ao longo da história 
da arte e da cultura e os desdobramentos impostos pela contemporaneidade. 
 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

 Os requisitos mínimos exigidos para inscrição de candidatos(as) à bolsa são os 
seguintes: 

a) Estar regularmente matriculado(a) nos cursos de Artes Visuais (Bacharelado ou 
Licenciatura), Design Gráfico, Design Digital ou Cinema de Animação. Ter cursado 
com aprovação a Disciplina de Desenho de Figura Humana. É vetada a 
participação de discentes cursando o primeiro ou o último semestre de seu curso. 

b) Não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais, exceto os 

auxílios recebidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e não ter 

vínculo empregatício de qualquer natureza; 

c) Dispor de 20 horas semanais para dedicar às atividades relativas ao projeto onde 

irá atuar presencialmente; 
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3. DO NÚMERO, PERFIL E MODALIDADES DE BOLSA 
 

 O Projeto Desenho de Figura Humana: intevenções, mostras e ações 

disponibilizará um total de 02 (duas) bolsas, uma (01) na modalidade VULNERABILIDADE 

SOCIAL e uma (01) na modalidade AÇÕES AFIRMATIVAS. Na modalidade 

vulnerabilidade social, podem ser candidatar quaisquer estudantes que preencham os 

requisitos mínimos, nos termos do item 11.6 do EDITAL nº 05/2019 - Programa de 

Bolsas de Iniciação à Extensão e Cultura da PREC/UFPel; já a modalidade Ações 

Afirmativas está destinada a estudante negros ou indígenas ou quilombolas ou 

pessoas com deficiência. 

 O valor da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e tem duração de 07 (sete) meses, 

com vigência entre 15 de maio e 15 de dezembro de 2019. 

 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser realizada de forma presencial com entrega de documentação, 

exigida, conforme listagem abaixo. O período para a realização da inscrição será de 08 a 

10/05/2019, das 9h às 12h e das 14h as 17h, na sala 106 do prédio da Rua Alberto 

Rosa, 62.  

 
Os documentos exigidos para a inscrição  são os seguintes: 
 

a) Histórico Escolar Atualizado: o histórico escolar a ser entregue deverá ser emitido pela 

UFPel (com média – CRA ou pelo Cobalto). O Histórico Escolar Atualizado deverá 

estar impresso e será entregue presencialmente para a efetivação da inscrição (conforme 

disposto no item 4.1-b); 

b) Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso); 

c) Comprovante de Dados bancários: conta corrente e individual (vedada a utilização de 

conta poupança ou de conta conjunta de qualquer natureza). 

d) Formulário de Candidato à Bolsa, impresso, preenchido e assinado, que se encontra 

disponível em:  

 https://wp.ufpel.edu.br/prec/files/2014/01/formulário-candidato-a-bolsista.doc 

 

e) No caso de candidatura à bolsa na categoria AÇÕES AFIRMATIVAS, deverá constar a 

verificação do candidato, junto à CID. 

f) Portifólio: o(a) candidato deve trazer no dia da entrevista para a defesa da produção. 

https://wp.ufpel.edu.br/prec/files/2014/01/formul�rio-candidato-a-bolsista.doc
https://wp.ufpel.edu.br/prec/files/2014/01/formul�rio-candidato-a-bolsista.doc
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5. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
 

Ministrar cursos, oficinas e aulas abertas sobre o desenho da figura humana; 

Promover o conhecimento da representação da figura, no todo e no detalhe, 

explorando materiais e técnicas diferenciadas a partir da observação do modelo vivo; 

Participar de Ações Artísticas em espaços formais e informais em torno da figura 

humana, Executar projeto de exposição, montagem e divulgação;  

Realizar mediação, registrar e documentar os processos vivenciados; 

Participar da Semana Integrada da UFPel, na qualidade de apresentador de trabalho. 

 

 
 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 O processo de seleção ocorrerá através dos seguintes procedimentos e pesos 

avaliativos: 

a) Entrega Completa da Documentação – Peso 1,0 (um ponto) 

b) Média do Histórico Escolar Atualizado – Peso 2,0 (dois pontos) 

c) Defesa do portfólio – Peso 4,0 (dois pontos) 

d) Entrevista – Peso 3,0 (cinco pontos) 

Total: Peso 10,0 (dez pontos 

 

ENTREVISTA e DEFESA do PORTFÓLIO: acontecerá no dia 13 de maio de 2019 

(segunda-feira), com início às 9h (nove horas), no Ateliê de desenho de Figura 

Humana, Sala 208 (Rua Alberto Rosa, 62). Em caso de não comparecimento ou não 

entrega integral dos documentos solicitados, a inscrição estará cancelada e o candidato ou 

candidata estará excluído(a) do processo de seleção. 

 
 
 

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 Serão utilizados como critérios de desempate os seguintes: 1) Maior Média 

do Histórico Escolar; 2) Maior Nota no Portfólio 

A nota final mínima para aprovação neste processo seletivo é 7,0 (sete pontos). 
 

 

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 
8.1 A divulgação do resultado ocorrerá a partir do dia 13/05/2019, por meio de 

comunicação direta aos participantes do processo. 
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9. DA EFETIVAÇÃO DOS BOLSISTAS 

Em caso de classificação para a bolsa, após o resultado da seleção, serão exigidos 

os seguintes documentos a serem entregues até dia 14/05/2019, impreterivelmente, sob pena de 

perda da vaga: 

a) Ata com o resultado do processo seletivo (modelo disponível no site da PREC); 

b) Plano de trabalho assinado pelo Coordenador e pelo Bolsista (utilizar o modelo de 
formulário, atualizado, disponível no site da PREC); 

c) Histórico Escolar atualizado (com média – CRA ou pelo cobalto); 

d) Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso); 

e) Dados bancários: conta corrente e individual (vedada a utilização de conta poupança ou de 
conta conjunta de qualquer natureza). 

f) No caso de bolsa na categoria AÇÕES AFIRMATIVAS, deverá constar a verificação junto à CID. 
 
 
 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 
 Dúvidas podem ser dirigidas ao e-mail: alecrins@uol.com.br 
  

 Os casos omissos ao presente Edital serão resolvidos por Comissão Específica, 

designada pela coordenadora da proposta. 

 
 
 

Pelotas, 07 de Maio de 2019. 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 

Profa. Nádia Senna 

Coordenadora do Projeto 

mailto:alecrins@uol.com.br

