Edital do Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis

Bolsas Aperfeiçoamento Agosto e Aperfeiçoamento Benefício
Agosto – CESUP - Centro Nacional de Supercomputação – 2017

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis, por intermédio do CESUP - Centro Nacional de
Supercomputação, torna público o presente Edital e convoca interessados a
inscreverem-se nos termos aqui estabelecidos.

Definição
As vagas de Bolsa Aperfeiçoamento Agosto e Aperfeiçoamento Benefício
Agosto são disponibilizadas às Unidades Acadêmicas e Administrativas da
Universidade para utilização em atividades definidas para cada quota. A
vigência das vagas é de onze meses, de agosto/2017 a junho/2018.
As vagas Bolsa Aperfeiçoamento Benefício Agosto são de acesso
exclusivo a estudantes com Benefícios PRAE vigentes.
As vagas Bolsa Aperfeiçoamento Agosto são 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
Critérios da Unidade
-Conhecimentos em criação e edição de imagem.

-Conhecimentos em Wordpress e/ou HTML.

Critério PRAE
Estudante com TIM inferior a 50% da TIM de seu curso de graduação deverá
agendar entrevista de orientação pedagógica através do telefone 3308 3240.

Vagas disponíveis
Ver Anexo. Para cada vaga será selecionado um estudante e até 05 suplentes,
conforme a demanda de interessados.

Forma de inscrição
Enviar e-mail para cursos@cesup.ufrgs.br com título “Inscrição bolsa AP”,
informar Nome completo, número de cartão UFRGS e nome da vaga
pretendida, conforme quadro em Anexo, além de comprovante de matrícula e
currículo resumido.

Prazos
Inscrições por e-mail: de 17/07/2017 a 21/07/2017
Seleção por entrevista, demonstração prática e análise de currículo:
17/07/2017 a 24/07/2017
Divulgação dos resultados: 25/07/2017
Local de divulgação dos resultados
No site http://www.cesup.ufrgs.br/, em banner específico intitulado “Resultado
da Seleção de Bolsa Aperfeiçoamento Benefício Agosto”.
No site http://www.ufrgs.br/prae/bolsas-auxilios/bolsas/editais.

Porto Alegre, 12 de julho de 2017.

___________________________
Denise Grüne Ewald
Diretora do CESUP
[O original encontra-se assinado no CESUP/UFRGS]

ANEXO
Relação de vagas disponíveis para o CESUP - Centro
Nacional de Supercomputação, na Divisão de Treinamento e
Divulgação - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias
Educacionais e EAD

Tipo de Bolsa
Bolsa Aperfeiçoamento
Benefício Agosto BAPBAgosto

Setor
Divisão de
Treinamento e
Divulgação - Pesquisa
e Desenvolvimento de
Tecnologias
Educacionais e EAD

Atividades

Nº de Vagas

O(a) bolsista vai
trabalhar em sites com
Wordpress e na criação
de elementos de
identidade visual para o
CESUP/UFRGS. Além
disso, vai auxiliar no
desenvolvimento de
objetos de
aprendizagem, de
MOOCs, de e-books e
de vídeos educacionais.
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