UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM AGRONEGÓCIOS – CEPAN
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIOS – PPG-Agronegócios

Edital do Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de
Pós Graduação
Bolsas de Desenvolvimento Institucional – 2020/1
Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), através da PróReitoria
de
Pós-Graduação
(PROPG),
por
intermédio
do
PPGAgronegócios/CEPAN, torna público este Edital e convoca interessados a
inscreverem-se nos termos aqui estabelecidos.

Definição
As vagas de Bolsa de Desenvolvimento Institucional são disponibilizadas aos
Programas de Pós-Graduação (PPGs) e às Unidades Acadêmicas e Administrativas
da Universidade para a utilização em atividades ligadas à área de informática, bem
como para atuar nos sistemas de controle acadêmico da CAPES e da UFRGS, nas
secretarias dos Programas de Pós-Graduação e nos laboratórios de informática das
Unidades Universitárias, definidas por Decisão da Comissão Especial do CONSUN
para planejamento da aplicação de recursos advindos dos Cursos de
Especialização. A vigência das vagas é de doze meses, a partir do momento de
concessão da bolsa ou, de menos de 12 meses, no caso de a diplomação do
estudante ocorrer antes. Transcorrido o período de vigência, mantendo-se as
condições e requisitos estabelecidos por este Edital, com a concordância das partes,
poderá a bolsa ser renovada por igual período.
As vagas de Bolsa Desenvolvimento Institucional são de amplo acesso.

Público
Estudantes de graduação e de Pós-Graduação Strictu sensu com vínculo de
aluno regular e que não estejam em trancamento de matrícula.

Objetivo
O desenvolvimento de capacidades de alunos de graduação e de pósgraduação, complementando a formação acadêmica em atividades desenvolvidas
em setores da Universidade.

Critérios de Seleção
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Para a seleção serão utilizados 2 critérios: 1) Análise de Currículo e 2)
Entrevista.
Será atribuído peso 60% para entrevista e 40% para o currículo.
Vagas disponíveis
Para cada vaga disponibilizada pelo PPG, Unidade ou Órgão, será
selecionado 01(um) estudante, sendo dois suplentes para cada vaga. Os suplentes
ficarão em uma lista de espera podendo ser chamados ao longo do período da
vigência da bolsa em casos de desistência do titular da bolsa.

Forma de inscrição
A inscrição será realizada mediante encaminhamento do currículo para o
email do programa: cepan@ufrgs.br e a seguir a marcação de entrevista.

Divulgação das vagas
Na página do PPG, Unidade ou Órgão e no Mural de Bolsas com um período
mínimo de inscrição de cinco dias.

Local de divulgação dos resultados.
Os resultados serão divulgados na página do PPG-Agronegócios.

Porto Alegre, 03 de março 2020.

Prof. Dr. Marcelino de Souza
Coordenador do PPG-Agronegócios
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