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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA PROAE / UFU 
EDITAL/UFU/PROAE N° 01/2016 

 

A PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES, TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA BOLSISTA PROAE E 

ESTABELECE NORMAS RELATIVAS À REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, CONFORME QUADRO 

ABAIXO: 

Quadro 01 – atividades previstas no plano de trabalho 

Área e ações Atuação Vagas C. horária Duração 

Financeira: 
1. Lançamento de despesas em centro de custo; 
2. Acompanhamento de saldos, empenhos e contratos; 
3. Produção de relatórios; 
4. Mapeamento e avaliação de processos; 
5. Acompanhamento e avaliação de projetos; 
6. Criação, aplicação e avaliação de indicadores de avaliação 

de políticas de assistência estudantil; 
7.  Levantamento de experiências nacionais de controles e 

acompanhamentos de gastos na área de Assistência 
Estudantil; 

8. Elaboração de POP – procedimento operacional padrão 

PROAE 01 20h por 
semana 

6 meses 

Informática: 
1. Suporte na análise, documentação e elaboração de 

processos informatizados para a PROAE; 
2. Realização de oficinas de inclusão digital para a equipe 

PROAE; 
3. Suporte para o serviço de rede da Moradia Estudantil e 

demais instalações da PROAE; 
4. Produção de relatórios; 

PROAE 04 20h por 
semana 

6 meses 

Artes: 
1. Elaboração, preparação e realização de Intervenções 

artísticas curtas conectadas com a política de 
comunicação da PROAE; 

2. Elaboração, preparação e realização de Intervenções 
artísticas curtas que colaborarem com a divulgação das 
atividades da Pró-reitoria e a abordagem de temas 
socioculturais importantes para a Assistência Estudantil; 

3. Levantamento de experiências nacionais; 
4. Produção de relatórios; 
5. Criação de arte final, logos e layouts para comunicação. 

Para tanto se faz necessário domínio de softwares 
específicos; 

PROAE 01 20h por 
semana 

6 meses 

Educação Física 
1. Contribuir com o desenvolvimento do projeto Academia 

Universitária; 
2. Acompanhar a avaliação e prescrição de exercícios; 
3. Compreender a dinâmica do funcionamento da academia 

universitária da UFU; 
4. Produção de relatórios sobre o perfil dos praticantes de 

musculação da academia universitária da UFU. 

DIESU 03 20h por 
semana 

6 meses 
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Comunicação Social: 
1. Produção e revisão dos materiais de comunicação da 

PROAE (cartilha de assistência, mala direta, etc.); 
2. Gerenciamento dos veículos de comunicação e mídias 

sociais com notícias da PROAE (Facebook da PROAE, sites 
e malas diretas); 

3. Assessoria de comunicação da PROAE (elaboração de 
Plano de Comunicação, release, press kit, dentre outras 
atividades específicas para ações da PROAE, que devem 
ser difundidas nos veículos de comunicação da cidade e 
região, além do contato direto com a DIRCO/Comunica 
UFU); 

4. Elaboração de clipping sobre assistência estudantil; 
5. Levantamento de experiências nacionais de comunicação 

na área de Assistência Estudantil (como a comunicação 
interna das universidades/diretorias funciona, exemplos, 
formulários/pesquisas); 

6. Produção de relatórios;  
7. Cobertura (textual, audiovisual, fotográfica) de eventos 

da PROAE 

PROAE 01 20h por 
semana 

6 meses 

Política de saúde: 
1. Análise de informações quantitativas e qualitativas da 

Pesquisa de Perfil do estudante, referente à qualidade de 
vida e saúde; 

2. Elaboração, execução e sistematização de pesquisas 
sobre qualidade de vida e saúde na UFU; 

3. Análise e sistematização dos atendimentos realizados 
pela DISAU; 

4. Levantamento de demanda reprimida e/ou oculta para 
atenção saúde; 

5. Formulação e execução de políticas e programas de 
promoção à saúde; 

6. Formulação e execução de ações e campanhas de 
prevenção de doenças; 

7. Organização de oficinas de planejamento estratégico; 
8. Fomento e divulgação de espaços coletivos de gestão da 

Política de Saúde; 
9. Articulação com diversos setores da universidade 

relacionados à Política de Saúde; 
10. Articulação com a gestão das Secretarias Municipais de 

Saúde das cidades com campus da UFU; 
11. Articulação intersetorial com instituições externas à UFU; 

DISAU 02 20h por 
semana 

6 meses 

Política de promoção de igualdades:  
1. Atenção aos estudantes estrangeiros; 
2. Socialização, recepção, integração, orientação, 

acompanhamento de discentes estrangeiros; 
3. Organização de eventos e rodas de conversa; 
4. Facilitação da adaptação de estudantes estrangeiros; 
5. Levantamento de experiências nacionais e produção 

de relatórios; 
6. Deve ser estudante do Curso de Relações 

internacionais 

DIPAE 02 20h por 
semana 

6 meses 

Política de promoção de igualdades (Pedagogia) 
1. Levantamento, aplicação de questionário, produção 

de relatório sobre as principais dificuldades de 

DIPAE 01 20h por 
semana 

6 meses 
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aprendizagem; 
2. Produção de diagnóstico sobre a eficácia das ações de 

apoio pedagógico; 

Política de promoção de igualdades (diversidade) 
1. Colaborar com a realização de programas conduzidos 

pela DIPAE; 
2. Contribuir com a idealização/realização de 

seminários, eventos e palestras vinculados à 
promoção de igualdades e apoio educacional; 

3. Divulgar as atividades da DIPAE através do site da Pró-
Reitoria, do Comunica UFU, assim como por meio de 
listas de transmissão, folders e cartazes; 

4. Manter diálogo com os coletivos e grupos vinculados 
às questões étnico-raciais, feministas e LGBT para 
realização de atividades conjuntas e colaboração com 
oficinas de cartazes e outras atividades discentes que 
passem pela DIPAE. 

DIPAE 01 20h por 
semana 

6 meses 

Estatística: 
1. Levantamento das metodologias nas demais IFES; 
2. Assessoria na construção da metodologia, pesos e 

fórmulas para a avaliação socioeconômica; 
3. Produção de relatórios; 

DIASE 01 20h por 
semana 

6 meses 

TOTAL  17   

 

1.1. Pré-requisitos Gerais:  

1.1.1. Ser bolsista (bolsa alimentação, moradia, transporte, creche ou acessibilidade) já selecionado 

(a) em avaliação socioeconômica da DIASE; 

1.1.2. Disponibilidade horária de 20 horas semanais no turno da manhã ou tarde, sem 

fragmentação de horários, e com disponibilidade para trabalhar aos sábados; 

1.1.3. Compatibilidade horária de acordo com a demanda do setor; 

1.1.4. Conhecimentos em informática (pacote Office, Ferramentas da Internet, Blogs, sites e redes); 

1.1.5. Não concluir a graduação até julho de 2017  

1.1.6. Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados e nas ações internas; 

 

1.2. Da reserva de vagas: 

1.2.1. Ficam reservadas 60% do total das vagas deste processo seletivo para discentes 

autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas, com deficiências ou LGBT. 

1.2.2. A autodeclaração étnica e racial deve levar em consideração as questões fisionômicas, 

fenotípicas que aproximam as pessoas da matriz africana ou indígena, não devendo ser 

levada em consideração a simples descendência. 

1.2.3. Em caso de falsa autodeclaração, o (a) candidato (a) estará automaticamente eliminado do 

processo seletivo. 

1.2.4. O processo de seleção será feito com o ranqueamento pelos critérios de mérito 

estabelecidos nos formulários de avaliação e, a partir dele, os discentes selecionados serão 

aqueles que autodeclarados mais bem classificados até preencher o percentual de cotas. Na 
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sequência os demais discentes (demanda universal) serão selecionados pelo ranqueamento 

de mérito. 

 
2. Inscrições:  

2.1. Data: De 16/11/2016 a 23/11/2016.  

2.2. Será necessário o preenchimento do formulário de inscrição disponível na página da Proae na 

Internet no endereço www.proae.ufu.br. 

2.3. Também será necessário o envio eletrônico da documentação complementar, todos em formato 

PDF ou imagem, para o email proae@proae.ufu.br tais como:  

o Carteira de identidade; 

o Projeto de Atividade 

o Plano de Atividade 

o Histórico escolar; 

o Currículo Lattes do (a) discente 

o Currículo Lattes do (a) orientador (a) 

2.4. Para inscrever-se, o (a) candidato (a) à bolsa de PROAE deverá estar regularmente matriculado 

(a) em curso de graduação presencial da Universidade Federal de Uberlândia.  

 

3. A duração da bolsa PROAE é de seis meses, podendo ser renovada por igual período, de acordo 

com a avaliação de desempenho do bolsista, formalizada pelo orientador/supervisor, ou a 

necessidade do setor.  

 

4. A bolsa PROAE terá início após assinatura do Termo de Compromisso. 

 

5. A bolsa PROAE poderá ser interrompida, de acordo com o previsto no Termo de Compromisso e: 

5.1. Automaticamente ao término dos recursos previstos para pagamento da bolsa PROAE;  

5.2. A qualquer tempo no interesse da Administração;  

5.3. Pela interrupção, conclusão ou trancamento de matrícula do curso de graduação.  

 

6. Ao final do contrato da bolsa, o acadêmico receberá certificado compatível com a carga horária 

prevista no Termo de Compromisso ou vigência do projeto/programa.  

 

7. O acadêmico receberá, mensalmente, bolsa PROAE no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

por 20 horas semanais.  

 

8. As atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas PROAE estão descritas no Quadro 01 deste 

Edital. 

 

9. O processo de seleção para bolsista PROAE constará de uma única fase, na qual, entre os dias 

24/11/2016 a 25/11/2016, serão realizadas as análises e avaliações da documentação exigida 

(fase eliminatória e classificatória).  

 

10. O resultado do processo seletivo será divulgado no site www.proae.ufu.br  

mailto:proae@proae.ufu.br
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11. Resultado final será divulgado no dia 29/11/2016, após avaliados os pedidos de recurso.  

 

12. O presente edital terá vigência de seis meses, para o caso de substituição de bolsista desde que, 

antecipada e justificada formalmente no prazo mínimo 15 dias. 

 

13. Cronograma geral do Processo Seletivo da bolsa PROAE: 

Tópico Data 

Publicação de edital 14/11 

Período de divulgação 11/11 a 23/11 

Período de inscrição 16/11 a 23/11 

Período de seleção 24/11 a 25/11 

Divulgação dos resultados 25/11 

Período de recurso 25 a 28/11 

Análise de recurso 29/11 

Início das atividades 01/12 
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ANEXO I 

Ficha de Avaliação do (a) Discente 

 

Orientador (a): 

DISCENTE candidato (a): 

CURSO: SETOR EM QUE O FORMAÇÃO SERÁ REALIZADA: 

 

DOCUMENTOS ENTREGUES: 

Projeto Plano de trabalho Lattes Orientador (a) Lattes bolsista Histórico 

DEFERIMENTO: 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

Estudante de curso de graduação presencial 

Estudante passou por avaliação socioeconômica 

Vinculação do Plano de Trabalho com a formação acadêmica do estudante 

Formação do orientador é correlata ao Plano de Trabalho 

Discente fez autodeclaração 

DEFERIMENTO: 

 

Quesitos do Projeto 

Pontuação 

Nota 
Peso 

Peso x 

Nota Mínima Máximo 

Vinculação Formação do Estudante – 

Plano: atividades, eventos, disciplinas e 

projetos guardam relação com o plano de 

trabalho? Total (10), Muita (8), Razoável 

(6), pouca (4), nenhuma (0). 

0 10  0,2  

Vinculação Formação do Docente – Plano: 

atividades, eventos, disciplinas e projetos 

guardam relação com o plano de trabalho? 

Total (10), Muita (8), Razoável (6), pouca 

(4), nenhuma (0). 

0 10  0,1  

CRA Estudante: (CRA/10) 0 10  0,1  
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Projeto: o projeto apresenta as 

informações necessárias e claras para a 

seleção? 2 pontos para cada item do 

projeto  

0 10  0,1  

Vulnerabilidade socioeconômica: nível “E” 

(10 pontos), nível “D” (7 pontos) e nível “C” 

(5 pontos). 

0 10  0,2  

TOTAL  

RESULTADO FINAL:  DEFERIDO INDEFERIDO 

 

COMENTÁRIOS: 

 

 

 

 

Assinaturas dos Avaliadores:                                                                                            
 Data: 
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Anexo II 

Roteiro do projeto a ser elaborado pelo (a) orientador (a) e o (a) discente (máximo de 5 páginas) 

 

I. Introdução: aspectos gerais das atividades a serem desenvolvidas dentro do projeto 
II. Objetivos: quais habilidades, noções e valores se deseja que o (a) discente tenha acesso 

durante o exercício do projeto e que estão presentes do Projeto Pedagógico do curso; 
III. Justificativa: apresentação dos vínculos entre o plano de trabalho e as habilidades 

desenvolvidas no curso em que o discente encontra-se matriculado; 
a. Componentes curriculares cursados ou em curso; 
b. Linhas de pesquisa em vigência no curso; 
c. Trajetória acadêmica do orientador e do discente; 

IV. Avaliação: descrição dos métodos, procedimentos ou indicadores de avaliação a serem 
utilizados pelo orientador para ajuizamento acerca da qualidade do trabalho desenvolvido e 
cumprimento dos objetivos do projeto; 

V. Cronograma: 
a. Distribuição temporal das atividades a serem realizadas pelo discente, respeitando 

os períodos de férias acadêmicas e valendo-se do quadro sugerido abaixo; 

Atividade a ser desenvolvida 

Ja
n

/2
0

1
6

 

Fe
v/

2
0

1
6

 

M
ar

/2
0

1
6

 

A
b

r/
2

0
1

6
 

M
ai

/2
0

1
6

 

Ju
n

/2
0

1
6

 

Ju
l/

2
0

1
6

 

A
go

/2
0

1
6

 

Se
t/

2
0

1
6

 

O
u

t/
2

0
1

6
 

N
o

v/
2

0
1

6
 

D
e

z/
2

0
1

6
 

Atividade 1 x            

Atividade 2  x           

Atividade 3   X          

 

b. Distribuição horária das atividades semanais a serem realizadas pelo discente de 
acordo com o quadro ilustrativo e compreendendo as 20 horas de dedicação 
necessárias; 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

07:00 Aula       

08:00 Aula PROAE      

09:00 Aula PROAE      

10:00 Aula PROAE      

11:00 Aula PROAE      

12:00        

13:00        

14:00 PROAE       

15:00 PROAE       

16:00 PROAE       

17:00 PROAE       

18:00        

19:00  Aula      

20:00  Aula      

21:00  Aula      

22:00  Aula      
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VI. Bibliografia recomendada: apontamento de algumas obras que sirvam de suporte para as 
atividades a serem desenvolvidas pelo discente durante a realização do projeto; 


