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Edital N٥ 01/2013 - Curso de Dança – Licenciatura 
 
 

Edital do Processo Seletivo de Bolsistas para o Programa Núcleo de 
Dança-Teatro – PROEXT 2013 

 
 
O Programa de Extensão Tatá - Núcleo de Dança-Teatro, da Universidade Federal de Pelotas 
por intermédio da Coordenação do Programa, torna público que estarão abertas, as inscrições 
para o preenchimento de vagas para bolsistas do respectivo programa, conforme descrição 
abaixo: 

1. DOS OBJETIVOS 
 
O presente Edital tem por objetivo selecionar bolsistas de extensão para integrar o Programa 
Núcleo de Dança-Teatro e o Projeto Boca de Cena dos Cursos de Dança –Licenciatura da 
UFPEL. 
 

2. DAS BOLSAS DE EXTENSÃO 
 
2.1 Serão distribuídas 16 (dezesseis) bolsas de extensão, conforme descrição abaixo. 
2.2 Os alunos selecionados receberão bolsa no valor mensal de R$ 365,00 (trezentos e 

sessenta e cinco reais), cada, com duração máxima de 10 (dez) meses e jornada de 
trabalho de 20 (vinte) horas semanais. 

2.3 A participação do aluno no projeto, como bolsista de extensão, não acarretará vínculo 
empregatício deste com a instituição de ensino nem com a entidade onde a mesma for 
desenvolvida. 
 

3. ESPECIFICAÇÃO DAS VAGAS 

3.1  - 8 bolsas para trabalhar nos projetos vinculados ao grupo cênico Tatá (criação e 
apresentação de espetáculos, oficinas, divulgação, produção e confecção de projetos); 

3.2  - 1 bolsa específica para o projeto musical do Tatá; 
3.3  - 1 bolsa específica para trabalhar no desenvolvimento da Revista Eletrônica do 

Programa, documentação, relatórios e confecção de projetos; 
3.4  - 1 bolsa para a administração e encaminhamentos burocráticos do Programa 
3.5 – 5 bolsas para o projeto Boca de Cena (criação e realização de projetos artísticos, 

oficinas, produção e divulgação). 

 

4. INSCRIÇÕES 

Do dia 6 a 8 de fevereiro de 2013, das 8h às 18h min. 

LOCAL: Câmara de Extensão, Rua Alberto Rosa, 62, Pelotas 
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4.1 Constituem condições para o aluno se canditar como extensionista: 
I – Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFPel; 
II – Não ser aluno do primeiro semestre; 
III – Não possuir bolsa de graduação, pesquisa, extensão ou PIBID; 
IV – Comprometer-se a dedicar, no mínimo, 20 horas semanais às atividades do 
programa; 
V – Disponibilidade para realização de trabalhos de campo. 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA INSCRIÇÃO: 
 
4.2 Histórico escolar atualizado (com média – expedido pelo DRA); 
4.3 Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso); 
4.4 Ficha de inscrição (disponível em anexo deste edital, em seu final, e no blog 

projetobocadecena.blogspot.com), totalmente preenchida, impressa e com as 
declarações, ali constantes, devidamente assinadas. 

4.5 Currículo; 
4.6 Número da agência e conta corrente na qual é titular. 

 

5. SELEÇÃO DO EXTENSIONISTA 
 
5.1 A seleção será composta pelas seguintes fases: 

I   - Análise do histórico escolar do curso e currículo; 
II  - Entrevista; 
III – Prova escrita; 

5.2 As provas serão realizadas no dia 14 de fevereiro às 9h na sala Branca 1 do Núcleo de 
Artes Cênicas (Rua Almirante Tamandaré, 275). 

5.3 As entrevistas serão realizadas no dia 14 de fevereiro às 10h, conforme ordem de 
inscrição, na Sala Branca 2 Núcleo de Artes Cênicas (Rua Almirante Tamandaré, 275) 
 

6. CALENDÁRIO DO EDITAL 
 

Lançamento do Edital 4 de fevereiro de 2013 
Inscrições De 06 a 08 de fevereiro de 2013,  

das 8:00 às 18h horas 
Prova  14 de fevereiro, às 9h 

Entrevista 14 de fevereiro, às 10h 
Divulgação do resultado 15 de fevereiro de 2013 

Início das atividades 16 de fevereiro de 2013 
 

7. DA DIVULAGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
O resultado do candidato selecionado será divulgado no dia 15 de fevereiro de 2013. 
As informações serão divulgadas no mural do Núcleo de Artes Cênicas e no site: 
http://www.projetobocadecena.blogspot.com.br/. 



   
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
CURSO DE DANÇA - LICENCIATURA 

 

 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 A bolsa de extensão poderá ser cancelada pelos seguintes motivos: 

I – pedido do bolsista; 
II – solicitação justificada da Coordenadora do Programa e Coordenadores dos Projetos; 

8.2 Caberá a Coordenadora do Projeto comunicar ao PROEXT sobre o desligamento do 
bolsista com respectivo motivo 

8.3 O Candidato selecionado deverá ter conta corrente em seu nome, sendo necessário a 
apresenteção dos dados: banco, número da conta, agência e código de operação. 

8.4 As coordenações dos Projetos Boca de Cena e Tatá Núcleo Dança-Teatro reservam-se o 
direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas neste Edital. 

 
 
 
 
 
 

Coordenação do Programa Tatá – Núcleo de Dança-Teatro 
Curso de Dança - Licenciatura 

Centro de Artes 
Universidade Federal de Pelotas 

 
 
 
 
 
 
 

Pelotas, 04 de fevereiro de 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
CURSO DE DANÇA - LICENCIATURA 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

Curso de Dança - Licenciatura – PROEXT 2013 - UFPEL 

(preencha, imprima e assine as declarações) 

Inscrição para concorrer à vaga de bolsista para: 

(  ) Grupo Tatá  

(  ) Projeto musical do Tatá 

( ) Desenvolvimento da Revista Eletrônica do Programa, documentação, 
relatórios e confecção de projetos 

(  ) Administração e encaminhamentos burocráticos do Programa 

(  ) Projeto Boca de Cena 

 

1. Nome completo 

 
 

2. Curso             3. Número de matrícula 

  

 

4. Email             5. Telefone celular  

 (  )  
 

6. Número da carteira de identidade              7. Número do CPF 

  
 

8. Dados bancários  

(Observação: conta corrente e individual, não podendo ser conta poupança nem conta 
conjunta. Este item também é obrigatório. Se você não possui, vá a qualquer agência 
bancária e providencie antes da inscrição.) 

Nome do banco:           Número da agência:        Número da conta 
corrente: 
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9. Declaração de que não possui outro tipo de bolsa: 

Eu, (agague este parêntese e digite seu nome completo) 

abaixo assinado, aluno regularmente matriculado no  do Curso de  (apague este parêntese e 

digite o curso)                         

declaro  não ser beneficiário de outro tipo de bolsa da UFPel  ou de qualquer  outra 
instituição  financiadora  (excetuando aquelas vinculadas à Coordenadoria de 
Assuntos Comunitários) e  ter conhecimento da impossibilidade  regulamentar e legal  
da  acumulação  de bolsas acadêmicas, mesmo de diferente natureza, ao mesmo 
tempo. 

Pelotas,  08 de fevereiro de 2013. 

________________________________________________________ 

    Estudante candidato(a) 

10. Termo de compromisso: 

Eu, (agague este parêntese e digite seu nome completo) 

Aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de (apague este parêntese e digite o curso)                                                                     

da Universidade Federal de Pelotas, comprometo-me, se selecionado(a) como 
bolsista, a participar de todos os eventos promovidos pela Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura e/ou outros em que se fizer necessária a minha presença como bolsista, e 
estou ciente do período mínimo de permanência com a Bolsa . 

Pelotas, 08 de fevereiro de 2013. 

________________________________________________________ 

    Estudante candidato(a) 

11. Declaração de disponibilidade de tempo para 20 horas de atividades 

semanais como bolsista de extensão. 

Eu, (agague este parêntese e digite seu nome completo) 

abaixo assinado(a), aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de (apague este 

parêntese e digite o curso) 

declaro que disponho de 20 (vinte) horas semanais para as atividades previstas nos 
projetos do TECSOL/UFPEL, conforme os horários disponíveis acima identificados 
(para o 1º semestre de 2012). 

Pelotas, 08 de fevereiro de 2013. 

 _____________________________________________________ 

     Estudante candidato(a) 


