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1. EDITAL 
 
O Departamento de Matemática e Estatística do Instituto de Física e Matemática da Universidade Federal de Pelotas 
torna público que realizará Concurso Seletivo para o preenchimento de vagas no Programa Bolsas de Graduação, de 
acordo com a Resolução 005/2013, conforme a identificação do Campo 2:                                                                                                                            
 
2. IDENTIFICAÇÃO  
Título do Projeto: Tópicos de Matemática Elementar: Matemática Básica – Iniciação ao Cálculo.  
Períodos de Atividades: de setembro de 2013 a fevereiro de 2014. 
Ano letivo de: 2013. 
Número de vagas: 01 (uma) mais cadastro de reserva. 
Período e horário das inscrições: de 29 de agosto a 16 de setembro de 2013. 
Local das inscrições: Rua Andrade Neves, 1561, Centro – Pelotas (Curso de Licenciatura em Matemática – Noturno). 
De segunda-feira a sexta-feira das 9hs às 11hs. Obs.: As inscrições também poderão ser realizadas diretamente com os 
professores Alexandre Molter, Camila Pinto da Costa, Cícero Nachtigall, Luciana Chimendes ou Rejane Pergher. 
Documentação:  
- Ficha de inscrição preenchida (disponível no local da inscrição e com os professores do Projeto); 
- Cópia da carteira de identidade e CPF; 
- Cópia do cartão bancário (Conta corrente de qualquer banco onde o correntista seja o próprio candidato); 
- Original e cópia do Histórico escolar atualizado fornecido pelo DRA. 
Requisitos para a inscrição: 
- Estar regularmente matriculado e frequentando curso de nível superior na UFPel;  
- Ter cursado, no mínimo, 1 (um) semestre do seu curso na UFPel;  
- Não ser aluno formando no semestre acadêmico de ingresso no Programa;  
- Não ter outras modalidades de bolsa, exceto aquelas vinculadas à Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PRAE;  
- Ter, no mínimo, três aprovações no semestre anterior ao ingresso na modalidade;  
- Ter desempenho acadêmico compatível com a função que se propõe a exercer e com as tarefas relacionadas às bolsas 
de graduação; 
- Ter disponibilidade de vinte horas semanais para o exercício das tarefas pertinentes à concessão da bolsa. 
- Ter cursado pelo menos uma das seguintes disciplinas: Cálculo I, Cálculo 1, Cálculo 1A ou Pré-Cálculo. 
Tipos de provas: Prova escrita (Funções ou cálculo diferencial), entrevista e histórico escolar. Alunos que não 
cursaram Cálculo poderão optar, no ato da inscrição, por uma prova de Pré-Cálculo. 
Data e horário das provas: 17 de setembro de 2013 às 9hs. 
Local das provas: Rua Andrade Neves, 1561, Centro – Pelotas (Curso de Licenciatura em Matemática – Noturno).  
 
3. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 28 de agosto de 2013.                          
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                                        Coordenador do Projeto 

 
 
 
 


