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Bolsas de Monitoria

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS
1. EDITAL
O Projeto de Ensino “Projeto de Apoio à Aprendizagem e Combate a Desistência em
Disciplinas dos Cursos de Ciência e Engenharia de Computação – Ano II”, coordenado
pelo Professor Rafael Iankowski Soares da Unidade Acadêmica Centro de
Desenvolvimento Tecnológico - CDTec da Universidade Federal de Pelotas, torna público
que realizará Concurso Seletivo para o preenchimento de vagas no Programa Bolsas
Acadêmicas, de acordo com a Resolução COCEPE 05/2014 e o Edital PRG Nº 002/16,
conforme a identificação do campo 2.
2. IDENTIFICAÇÃO
Nome do Projeto: Projeto de Apoio à Aprendizagem e Combate a Desistência em Disciplinas
dos Cursos de Ciência e Engenharia de Computação – Ano II
Nome do Coordenador: Rafael Iankowski Soares
Número de vagas e vinculação da mesma
- Área 1: (2 vagas) para as seguintes disciplinas:
- Algoritmos e Programação (1110180), Algoritmos e Programação (1110016),
Programação de Computadores (1110182), Programação I (1110037)
- Área 2: (2 vagas) para as seguintes disciplinas:
- Sistemas Discretos (1110179), Análise Combinatória e Teoria de Grafos (1110181)
- Área 3: (2 vagas) para as seguintes disciplinas:
- Técnicas Digitais (1110048), Circuitos Digitais I (1110064), Circuitos Digitais II
(1110084), Análise de Circuitos I (1110082), Eletrônica Básica I (1110068)
- Área 4: (1 vaga) para as seguintes disciplinas:
- Algoritmos e Estrutura de Dados I (1110183), Algoritmos e Estrutura de Dados II
(1110185), Estruturas de Dados I (1110028), Estruturas de Dados II (1110069)
- Área 5: (1 vaga) para as seguintes disciplinas:
- Introdução à Ciência da Computação (1110033), Introdução à Engenharia de
Computação (1110063)
- Área 6: (1 vaga) para as seguintes disciplinas:
- Linguagens Formais (1110034), Teoria da Computação (1110042)
- Área 7: (1 vaga) para a seguinte disciplina:
- Lógica para Computação (1110062)

* Caso a vaga de um conjunto de disciplinas não for preenchido, poderá ser chamado um
candidato de outro conjunto de disciplinas.
* Para a inscrição o aluno deve possuir aprovação em pelo menos uma das disciplinas do
conjunto, ou seja, não é necessário que o aluno tenha cursado todas as disciplinas do conjunto.
Período de Atividades: 02 de maio a 16 de dezembro de 2016
Ano letivo de: 2016.
Número de vagas e vinculação da mesma (ampla concorrência ou vulnerabilidade social):
6 vagas para Ampla Concorrência (AC)
4 vagas para Vulnerabilidade Social (VS)
Período e horário das inscrições: 19 a 26 de abril, das 8h às 17h30min.
Local das inscrições: Secretaria da Computação, sala 421, 4º andar, Campus Porto.
Requisitos para a inscrição:
As Bolsas de Monitoria destinam-se as/aos discentes regularmente matriculados/as em cursos de
graduação da UFPEL e que:
I – não estejam cursando a primeira ou a última etapa (semestre ou ano) do curso;
II – comprovem aprovação ou liberação na(s) atividade(s) de ensino objeto da Bolsa de Monitoria
ou equivalente(s), a critério da unidade acadêmica;
III – possuam disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades ligadas à
bolsa;
IV – 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 PróReitoria de Assuntos Estudantis (PRAE);
V – quando concorrente em vaga de vulnerabilidade social/econômica (Monitoria – Bolsas
Permanência), comprovarem a assistência por algum dos seguintes programas geridos pela PróReitoria de Assuntos Estudantis (PRAE): moradia estudantil, auxílio moradia, auxílio
alimentação, auxílio transporte, auxílio instrumental odontológico e auxílio pré-escolar.
Documentos para inscrição:
I – cópia (frente e verso) da Carteira de Identidade e do CPF;
II – cópia do cartão bancário (conta corrente em qualquer banco, vedada à indicação de conta
poupança e/ou conjunta de qualquer natureza);
III – cópia do histórico escolar atualizado fornecido pelo CRA.
III – quando concorrente em vaga de vulnerabilidade social/econômica, comprovação de
assistência por algum dos programas geridos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).
Tipos de provas: Análise do histórico escolar.
Divulgação do resultado: 28 de abril 2016 (em edital e no portal: inf.ufpel.edu.br).
3. DATA E ASSINATURA
Pelotas, 19 de abril de 2016.
_____________________________________________
Coordenador do Projeto de Ensino

