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      UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br

EDITAL UESC Nº 44
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PROJETOS DE ENSINO 
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz, no uso de suas atribuições, em conformidade com as Resoluções CONSU no 08/09 e CONSEPE nº 95/2009, torna pública a abertura de inscrições para a Seleção de Bolsistas de Projetos de Ensino do Programa de Apoio ao Ensino de Graduação, circunscritas às seguintes normas:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A Seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de 23 (vinte e três) vagas constantes no Anexo Único deste instrumento, podendo se candidatar alunos que preencherem os seguintes requisitos:
a)	estar regularmente matriculado em curso de graduação;
b)	somente poderão inscrever-se para o processo de seleção os alunos que já tenham, no mínimo média 6,0 (seis) no Coeficiente de Rendimento Acadêmico Acumulado- CRAA, comprovada por meio de Histórico Escolar em caso de Projeto de Ensino;
c)	não possuir vínculo empregatício;
d)	ter disponibilidade de tempo para a atividade do projeto para qual foi selecionado;
e)	não possuir outra modalidade de bolsa, com exceção de bolsa do Programa de Permanência da UESC;
f)	inscrever-se para participar da seleção de apenas um Projeto.


2. DAS INSCRIÇÕES

PERÍODO
De 31/03 a 08/04/2015
HORÁRIO
Das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 21:00 horas
LOCAL
Protocolo Geral da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho

CLIENTELA
Alunos regulares dos cursos de graduação da UESC, que já tenham, no mínimo média 6,0 (seis) no Coeficiente de Rendimento Acadêmico Acumulado – CRAA.

DOCUMENTAÇÃO
Cópia do Histórico Escolar com CRAA (pode ser o histórico emitido pelo colegiado com CRAA)
Cópia do Comprovante de Matrícula
Cópia da Carteira de Identidade e do CPF


3. DA SELEÇÃO

A Seleção será efetivada no dia 10/04/2015, no horário das 08:00 às 12:00horas; das 13:00 às 21:00horas, no Departamento ao qual se vincula o professor orientador, obedecendo aos critérios fixados pela Resolução 95/2009, abaixo transcritos:

I - A classificação dos candidatos, até o limite do número de bolsas auxilio recomendada para cada Projeto de Ensino, será realizada de acordo com a ordem decrescente da média ponderada (M) entre a nota obtida nas provas de seleção (N1), a nota obtida no CRAA (N2), com pesos 3 e 2, respectivamente, calculada conforme a seguinte expressão:

M = 3N1 + 2N2;
     5
II - submissão do candidato aos instrumentos fixados no projeto;
III - eliminação do candidato que não obtiver nota N1 igual ou superior a 7,0 (sete).
Parágrafo Único - Em caso de empate, classificar-se-á o candidato que obtiver maior nota nas provas de seleção. Persistindo o empate, recorrer-se-á, sucessivamente, a maior nota na disciplina, Coeficiente de Rendimento Acadêmico, Coeficiente de Rendimento Acadêmico Acumulado – CRAA.

4. DO RECURSO

O prazo para recurso é de 48horas após publicação da Portaria de Homologação do resultado.

5. DA CONTRATAÇÃO

Os documentos necessários para contratação serão:
. Carteira de trabalho;
. Cópia de comprovante de residência;
. Dados bancários.

6. DA DURAÇÃO

As Bolsas de Projetos de Ensino terão a duração prevista no Anexo Único deste edital.

7. DA REMUNERAÇÃO

Ao bolsista de Projetos de Ensino será concedida e paga, mensalmente, uma Bolsa Auxílio no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

	A inexatidão das declarações ou irregularidade nos documentos, identificados    em qualquer fase do processo, eliminarão o candidato da Seleção ou, se identificadas posteriormente, impedirão a sua atuação, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição.
	O Comitê de Graduação poderá substituir o Bolsista se observada sua inadequação aos propósitos do Programa. Neste caso será convocado o selecionado do cadastro reserva.

III.Os casos omissos no presente Edital serão dirimidos pelo Comitê de Graduação da UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 27 de março de 2015.




ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA













ANEXO ÚNICO DO EDITAL UESC N. 44
Projetos de Ensino
Depto
Título do Projeto
Coordenador
N.º de Vagas
Período
DCET
Máquina virtual didática
Cesar Alberto Bravo Pariente
01
20 meses

Desenvolver material didático que estabeleça pontes conceituais entre as disciplinas “Lógica para Computação”, “Teoria da Computação” e “Compiladores”
Cesar Alberto Bravo Pariente
01
24 meses

DCB
Elaboração de aulas práticas e materiais didáticos de Embriologia Básica
Lise Paule Labejof
02
44 meses

Atlas de Anatomia Vegetal como recurso didático no ensino de Botânica
Priscila Andressa Cortez
01
32 meses

Ampliação e estruturação do acervo de material didático histológico para os cursos de graduação da área de saúde da Uesc
Aparecida do Carmo Zerbo Tremacoldi

01
20 meses

A contação de história como estratégia de Educação em Saúde
Ana Paula Melo Mariano
01
8 meses

DCS

Educação na saúde: buscando as competências e habilidades do enfermeiro educador
Aretusa de Oliveira Martins Bitencourt

01
44 meses

Aprendendo a Cuidar do Adolescente: um processo de Enfermagem Criativo
Aretusa de Oliveira Martins Bitencourt

01
32 meses
DCIE
Jogos didáticos para etnias na escola: didática e práticas de ensino
Luciana Santos Leitão e Gilmara dos Santos Oliveira
01
8 meses 
DFCH
As fontes históricas no ensino da formação social e econômica do Sul da Bahia
Teresinha Marcis e Isabel Maria de Jesus Pacheco
01
8 meses

Laboratório de História: Formação Docente
Laila Brichta
01 
32 meses

Educação Ambiental: práticas para escolas em comunidades tradicionais

Christiana Cabicieri Profice

02
8 meses

DLA


Oficina de Cultura Hispânica
Raquel da Silva Ortega
01
8 meses

Vamos a cantar! Oficina de música do mundo hispânico
Raquel da Silva Ortega
02
20 meses

Português como segunda língua: práticas docentes e materiais didáticos

Eduardo Lopes Piris

03
20 meses

DCAA
Projeto de ensino anestesiologia dos animais domésticos

Mário Sérgio Lima de Lavor
01
8 meses

Aplicação de novas abordagens pedagógicas como ferramenta no aprendizado das disciplinas Parasitologia Veterinária I e II: uso de modelos anatômicos de animais domésticos e modelagem com massa de biscuit de estruturas parasitárias
Jaqueline Maria da Silva Pinto

01
20 meses

DCAC

Elaboração e análise de fluxo de caixa. Uma proposta para saúde financeira de organizações e famílias.
Alfredo Dib Abdul Nour
01
8 meses









