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EDITAL CAAPE 002/2019 DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO  

 

Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de um bolsista de extensão 

para atuar no âmbito da Atividade ‘Os treze anos de presença(s) indígena(s) na UFSCar’, 

Processo 23112.001319/2019-17, sob a coordenação da Dra. Thaís Juliana Palomino. O bolsista 

será orientado, conjuntamente, pela Coordenadora da atividade e pela Profa. Dra. Claudia 

Raimundo Reyes, integrante da equipe do projeto. As bolsas referem-se ao período de agosto a 

dezembro de 2019 e equivalem ao montante de R$ 320,00 por mês. 

 

Resumo do Projeto: 

A UFSCar, que aprovou seu Programa de Ações Afirmativas em 2007, vem realizando o seu 

Vestibular Indígena desde 2008. Esta forma de ingresso diferenciado vem trazendo para a nossa 

Universidade uma diversidade cultural e linguística que não é vista em nenhuma outra instituição 

de ensino superior do Estado de São Paulo, quiçá do Brasil. Hoje contamos com mais de 40 povos 

indígenas nos 4 campi. Já temos 30 profissionais formados, nos cursos de Medicina, Enfermagem, 

Biotecnologia, Engenharia Agronômica, Pedagogia e tantos outros. As ações desenvolvidas no 

âmbito da aproximação e da divulgação desta riqueza cultural - que tanto contribuem para a 

educação das relações étnico-raciais - vêm sendo desenvolvidas em parceria com a ProGrad 

(Coordenadoria de Acompanhamento Acadêmico e Pedagógico para Estudantes/CAAPE), com o 

Centro de Culturas Indígenas (CCI), com a Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e 

Equidade (SAADE), com o Instituto de Línguas e tantos outros setores. O objetivo desta proposta é 

realizar uma exposição de fotos que ilustre a presença indígena na UFSCar nos seus 4 campus e, 

também, construir uma página vinculada ao site da UFSCar que permita coletar, armazenar e 

tornar públicos fotografias, histórias e relatos dos egressos indígenas complementares aos que a 

CAAPE vem coletando ao longo destes 13 anos. Tal página poderia ser um projeto piloto para a 

construção de um grande portal do egresso da UFSCar, a ser desenvolvido futuramente, em 

parceria com outros setores da Universidade. 

 

Atividades do Bolsista:  

O bolsista (estudante indígena ou não indígena vinculado aos Cursos de Ciência ou Engenharia da 

Computação) auxiliará na estruturação e organização do site ou página da internet no qual 

alocaremos fotografias, relatos e as demais informações dos egressos indígenas da UFSCar. 

Poderão se inscrever estudantes de graduação da UFSCar que atenderem às seguintes condições: 

1)    estiverem, no ato da inscrição, com a matrícula ativa nos Cursos de Ciência ou Engenharia 
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da Computação do Câmpus São Carlos; 

2) comprovarem algum conhecimento ou experiência na área de planejamento e 

desenvolvimento de site (incluindo disciplinas, cursos de curta duração ou sites desenvolvidos); 

3)  demonstrarem interesse pelo projeto e disponibilidade de 12 horas semanais para se dedicar 

à realização do mesmo. 

O processo de seleção será constituído das seguintes etapas:   

Etapa 1: análise do histórico escolar e da carta de manifestação de interesse no projeto. 

Etapa 2: entrevista, para os candidatos que atenderem às condições para inscrição. 

Os critérios de seleção que serão pontuados para classificar as pessoas candidatas à bolsa de 

extensão são: 

a)  experiência e/ou conhecimentos na área de planejamento e desenvolvimento de site 

(incluindo disciplinas, cursos de curta duração ou sites já desenvolvidos); 

b)    participação em projetos ou organizações que visem a defesa dos direitos indígenas e das 

políticas de ações afirmativas; 

d)   forma de ingresso na UFSCar;1 

e)     ser bolsista do Programa de Assistência Estudantil (bolsa alimentação e/ou moradia)2; 

f)    tempo de UFSCar, e 

g)   média ponderada total, conforme histórico escolar. 

Inscrição para seleção:  de 06 a 11 de agosto de 2019, enviar e-mail para 

thaispalo@ufscar.br contendo:  

● Nome 

● RA 

● Forma de ingresso na UFSCar 

● Cópia do Histórico Escolar (completo e atualizado) 

                                                           
1
 A forma de ingresso do candidato na UFSCar será verificada junto aos setores responsáveis por esta 

informação na ProGrad.  
2
 A inserção do bolsista no Programa de Assistência Estudantil será verificada junto à ProACE. 
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● Carta de manifestação de interesse com os seguintes itens: apresentação (quem sou? que 

curso faço? por que me interessei pelo projeto?); seu conhecimento ou experiência na 

área de planejamento e desenvolvimento de site (quais disciplinas já cursei sobre o 

tema? de quais projetos participei?; como foram estas experiências?); sua participação em 

projetos ou organizações que visem a defesa dos direitos indígenas e das políticas 

de ações afirmativas (de quais atividades, projetos ou organizações já participei?) 

● Declaração de que não possui bolsas de iniciação científica, PIBID, de extensão ou afins. 

O(a) bolsista de extensão não pode receber outra bolsa por programas oficiais, o que inclui 

as bolsas da FAI-UFSCar. É possível receber bolsas de extensão em paralelo ao 

recebimento de bolsas ou auxílios de permanência. 

● Indicar, também, se tem interesse em participar do projeto como monitor/a voluntário/a 

As entrevistas serão realizadas nos dias 12 e 14 de agosto deste ano. O horário e local das 

entrevistas serão comunicados por e-mail. 

Outros monitores voluntários poderão ser selecionados para este projeto com base neste edital. 

O resultado do processo de seleção será divulgado em 19 de agosto de 2019, no site da ProGrad 

(prograd.ufscar.br). 

O/a bolsista selecionado/a precisará contatar a coordenação do projeto no dia 19 de agosto em 

horário a ser combinado para que seja possível o cadastramento no sistema ProExWeb. 

  

  

São Carlos, 05 de agosto de 2019 

   

Thaís Juliana Palomino 

Coordenadora do Projeto de Extensão 
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