
 
 

NÚCLEO DE CIDADANIA E ENSINO A DISTÂNCIA 
EDITAL 1/2020/NCED/PROEX 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PARA BOLSA DE EXTENSÃO 
 

O Núcleo de Cidadania e Ensino a Distância, do Curso de Engenharia de Aquicultura da 

Universidade Federal de Santa Catarina — torna público o processo seletivo para preenchimento 

de três vagas para bolsista de extensão, em conformidade com o Edital 02/2020/PROEX. Podem 

se inscrever para preenchimento das vagas estudantes exclusivamente do curso de Engenharia 

de Aquicultura da UFSC, com disponibilidade de vinte horas semanais e que atendam aos 

requisitos dispostos no presente edital. 

1. Das inscrições 

1.1. O período de inscrição será do dia 19 de junho às 16h00min do dia 22 de junho de 2020 

as 9h00min.  

1.2. As inscrições deverão ser realizadas através do link: 

https://forms.gle/XUnsWhojKWRaR43w9. 

1.3. As inscrições homologadas serão divulgadas na página www.nced.ufsc.br no dia 22 de 

junho de 2020, até às 18h00min. 

2. Dos(as) candidatos(as) 

2.1. Estar regularmente matriculado no cursos de Graduação em Engenharia de Aquicultura 

entre os períodos 5º a 10º fase.  

2.2. Possuir Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0 (seis). 

2.3. Ter perspectiva de permanecer como bolsista do Programa até 30 de novembro de 

2020. 

2.4. Ter disponibilidade de dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do Núcleo. 

2.5. Não possuir outra bolsa, estágio ou vínculo empregatício, exceto bolsa permanência. 

2.6. Ter pro-atividade e responsabilidade em cumprir horários. 

2.7. Acesso à internet de qualidade. 

2.8. Conseguir falar em público (virtualmente). 

3. Da seleção 

A seleção acontecerá em duas etapas: 

- Avaliação mediante Aproveitamento Acumulado (IAA). 

https://forms.gle/XUnsWhojKWRaR43w9
http://www.nced.ufsc.br/


- Entrevista com o candidato. 

A primeira etapa é eliminatória e a segunda etapa é classificatória e eliminatória. 

4. Da entrevista 

A entrevista tem como objetivo conhecer os(as) candidatos(as), suas habilidades comunicativas 

e interpessoais, suas experiências e perspectivas futuras de formação em relação ao ensino, à 

pesquisa e à extensão, bem como suas possíveis contribuições ao desenvolvimento do 

Programa. 

4.1. Serão considerados na entrevista: 

4.1.1. Interesses pessoais em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

4.1.2. Conhecimentos sobre as atividades de Extensão realizadas pelo curso de 

Engenharia Aquicultura. 

4.1.3. Disponibilidade de tempo e motivações. 

4.1.4. Perspectiva de permanência no Programa durante todo o período de vigência. 

4.1.5. Conhecimento quanto ao uso do Moodle, tecnologias digitais, softwares de 

edição de texto, áudio, vídeo e redação.  

4.2. Critérios de desempate: 

Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios: 

I – Estar nas fases mais adiantadas do curso. 

II – Maior idade. 

III – Experiências anteriores como bolsista e projetos de extensão. 

5. Da Comissão de Seleção 

Serão membros da Comissão de Seleção a professora coordenadora do Núcleo, bem como as 

Colaboradoras do Programa. 

6. Da Bolsa 

O estudante bolsista do Núcleo receberá mensalmente uma bolsa no valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais) distribuída em cinco parcelas entre 01/07/2020 e 30/11/2020. 

7. Das Responsabilidades do Bolsista 

 Participar de atividades de preparação das aulas virtuais. 

 Contribuir com o preparo de material didático – para aulas virtuais. 

 Ministrar aulas nos cursos virtuais, mediante orientação e supervisão. 

 Fazer monitoria e outras atividades de apoio necessárias para o desenvolvimento do 

Núcleo, estabelecidas pela coordenadora. 

 Todas as atividades serão exercidas virtualmente. 

 

Florianópolis, 19 de junho de 2020. 



ANITA RADEMAKER VALENÇA 
Professora Coordenadora 

Núcleo de Cidadania e Ensino a Distância 
 


