Edital do Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Bolsa Aperfeiçoamento Agosto
Instituto de Física – 2020
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis, por intermédio do Instituto de Física, torna público o
presente Edital e convoca interessados a inscreverem-se nos termos aqui
estabelecidos.
Definição
A vaga de Bolsa Aperfeiçoamento Agosto é disponibilizada à Unidade
Acadêmica para utilização nas atividades definidas a seguir. A vigência da
vaga é de dezembro/2020 a junho/2021. A vaga Bolsa Aperfeiçoamento
Agosto é de amplo acesso.
Público
Estudantes de graduação regularmente matriculados.
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
A avaliação será baseada em (i) competência do(a) candidato(a) para
desempenho das atividades, avaliada em entrevista; (ii) disponibilidade e
compatibilidade de horário. Por orientação da PRAE, o(a) estudante com TIM
inferior a 50% da TIM de seu curso de graduação deverá agendar
entrevista de orientação pedagógica através do telefone 3308-3240.
Divulgação do Resultado
O resultado será divulgado no dia 22/01/2021 na página do Instituto de Física
(www.if.ufrgs.br) por ordem de classificação.
Vagas Disponíveis
O Anexo I deste Edital lista a vaga disponível, o setor de atuação e as
atividades a serem desenvolvidas. A classificação se dará em ordem de
prioridade, respeitando o número de vagas, acrescido de suplente(s).
Inscrições
O período de inscrições será de 15/12/2020 a 15/01/2021. Para se candidatar a
uma bolsa, o(a) interessado(a) deverá enviar mensagem intitulada
“INSCRIÇÃO BOLSA AP” para o endereço eletrônico listado sob “Setor” no
Anexo I, contendo: nome completo, número de cartão UFRGS, nome da vaga
pretendida, currículum vitae e histórico acadêmico. Após receber a mensagem
de candidatura, o setor enviará a data e o horário da entrevista.
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CRONOGRAMA
EVENTO

DATA
15/12/2020 - 15/01/2021
16/01/2021 - 20/01/2021
22/01/2021
A partir 25/01/2021
01/02/2021

Inscrições (via e-mail)
Período de realização das entrevistas
Divulgação dos resultados
Assinaturas dos Termos de Concessão de Bolsa
Início das atividades com Bolsa Aperfeiçoamento

Porto Alegre, 14 de Dezembro de 2020.

___________________________
Naira Maria Balzaretti
Diretora
Instituto de Física - UFRGS
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ANEXO I
Relação de vagas disponíveis para Instituto de Física
(Campus do Vale)
Tipo de Bolsa
Bolsa
Aperfeiçoamento
Janeiro – BAPA
1 bolsa

Setor

Atividades

DepAstro

Manutenção e instalação dos softwares
no sistema Linux, suporte técnico na
transmissão de seminários via Zoom,
manutenção do servidor de dados do
DepAstro. Manutenção dá página web
do DepAstro. Auxílio técnico ao grupo de
diviulgação astro-UFRGS. Todas essas
atividades se darão de modo remoto
durante o ERE.

Prédio 43134
Ramal 6432
Prof. Marina e Rogerio
astrolab@if.ufrgs.br
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