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EDITAL PREAE N° 38, 15 DE SETEMBRO DE 2015.

Seleção de alunos de graduação para atuarem 
junto ao Projeto de Cultura “Programa Mais  
Cultura Na UFMS”.

O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS DA 
FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  FEDERAL DE  MATO  GROSSO  DO  SUL,  torna 
pública a abertura das inscrições para o processo seletivo de alunos de graduação da 
UFMS para participação no processo de seleção de bolsistas para o Programa Mais 
Cultura na UFMS, com validade para ingresso no ano de 2015, em conformidade com a 
Instrução de Serviço nº 59, de 20 de agosto de 2015.

1. Objeto e Objetivos
1.1. A presente chamada tem por objeto selecionar alunos de graduação da UFMS a 
serem contemplados com Bolsas do Programa Mais Cultura na UFMS, proposto pela 
Coordenadoria de Cultura (CCT/Preae) e que visa atender prioritariamente acadêmicos 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
1.2. Os bolsistas desenvolverão suas atividades em áreas da cultura com a supervisão de 
seu  respectivo  orientador,  buscando  organizar  e  executar  atividades  culturais,  como 
exposições e mostras de artes e literatura e arquitetura, apresentações de dança, música 
e teatro.
1.3. As atividades dos bolsistas visam atender à demanda do Projeto Mais Cultura na 
UFMS  e  especialmente  a  da  Semana  Mais  Cultura  na  UFMS  -  com  ênfase  aos 
acadêmicos em vulnerabilidade socioeconômica.

2. Da Inscrição:
2.1. O candidato deverá enviar email de inscrição para: cct.preae@ufms.br.
2.2. O título do email de inscrição deverá trazer o texto: “Inscrição para edital Mais 
Cultura na UFMS - código n.__”.
2.2. O corpo do email de inscrição deverá informar o nome do candidato, o RGA e o 
número da vaga pleiteada, conforme tabela no item 4 deste edital.
2.3. O email deverá conter ainda dois arquivos em PDF, anexos, sendo o primeiro, um 
breve currículo do candidato e o segundo, um texto no qual o candidato deverá expor, 
em  no  mínimo  cinco  e  no  máximo  dez  linhas  (letra  times,  tamanho  12),  suas 
experiências  acadêmicas  e  profissionais  anteriores  que  demonstrem compatibilidade 
com a esse processo seletivo e os motivos que o levaram a concorrer. Para elaboração 
desses dois documentos, o candidato deverá observar o item 6 deste edital.
2.4.  Será considerado suplente  aquele  que for  aprovado,  mas  cuja  classificação não 
alcançar o número de vagas disponibilizada para cada área.
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2.4.1  Caso  haja  demanda,  o  acadêmico  enquadrado  na  situação  descrita  no  item 
supramencionado  poderá  ser  convocado/convidado  a  assumir  a  vacância  existente 
durante a execução desse projeto de cultura.

3. Calendário Processo Seletivo:
3.1. O calendário das atividades obedecerá à seguinte ordem:
a) período de inscrição: 15 a 21.09.15, através de e-mail enviado para a CCT/Preae;
b) processo de seleção dos candidatos: 22.09.2015, com os orientadores de cada vaga;
c) divulgação dos resultados dos acadêmicos selecionados: 23.09.15, no site da Preae;
d) assinatura dos Termos de compromisso pelos bolsistas e orientadores das atividades 
culturais: 23 e 24.09.2015, na Coordenadoria de Cultura da Preae;
e) entrega de cópias da documentação pessoal (Atestado de Matrícula, Histórico Escolar 
atualizado, Comprovante de residência, CPF, RG, cartão de conta corrente do banco, 
Ficha de Cadastro e Termo de Compromisso): 23 e 24.09.2015, na Coordenadoria de 
Cultura da Preae.
f) período de vigência da bolsa: setembro e outubro de 2015 – podendo ser prorrogado, 
caso a continuidade da atividade do bolsista seja justificável, defendida pelo professor 
orientador, considerada relevante pela coordenação do Projeto “Programa Mais Cultura 
na UFMS” e desde que haja dotação orçamentária para a prorrogação.

4. Das Vagas
4.1.  Será  concedido  um  total  de  26  (vinte  e  seis)  bolsas  para  o  oferecimento  de 
atividades culturais do Projeto “Programa Mais Cultura na UFMS”, com possibilidade 
de ampliação do quantitativo (caso haja demanda no projeto e autorização do Pró-Reitor 
de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis).
4.2.  Caso  alguma  vaga  não  tenha  candidatos  inscritos,  o  professor  orientador, 
justificadamente, poderá indicar um aluno para suprir a demanda, desde que respeitados 
os critérios do item 6  deste edital. 
4.3. A disposição das vagas oferecidas por este edital seguirá a tabela abaixo:

Códig
o da 
vaga

Área Atividade
N° de vagas 

para 
bolsistas

Orientador da 
Bolsa

1

Artes visuais/

Cultura 
Popular

Organizar  Mostra  de 
Cultura  Matogrossense 
para  as  atividades  do 
Projeto  Mais  Cultura  na 
UFMS

1 Paulo Antonini

2 Artes Visuais
Organizar  exposições de 
gravura  dentro  da 
Semana mais

1 Prof. Elomar Bakoni
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3 Artes Visuais

Organizar  exposições de 
gravura  dentro  da 
Semana mais  Cultura  na 
UFMS.

1
Prof. Oswaldo 

Guimarães Barbosa

4 Artes Visuais

Organizar  curso  de 
desenho:  História  em 
quadrinhos  dentro  da 
Semana mais  Cultura  na 
UFMS.

1
Profa. Maria Isabel 
Azevedo da Silva

5 Artes Visuais
Organizar  exposições de 
pintura dentro da Semana 
mais Cultura na UFMS.

1
Profa. Priscila 

Pessoa

6 Capoeira

Apoiar  as  atividades  do 
Grupo de capoeira dentro 
da  Semana mais  Cultura 
na UFMS.

1

Prof. Luis Alejandro 
Lasso Gutierres

7 Dança

Apoiar  as atividades dos 
Grupos  de  dança  dentro 
da  Semana mais  Cultura 
na UFMS.

1

Coreógrafa Mariana 
Cavalcante de Brito

8 Jornalismo

Apoiar  a  divulgação  e 
registro das atividades da 
Semana mais  Cultura  na 
UFMS.

1

Profa. Katarini 
Giroldo Miguel

9 Jornalismo

Organizar  Mostra  de 
Curta-Metragens  dentro 
da  Semana mais  Cultura 
na UFMS.

1
Prof. Marcos Paulo 

da Silva

10 Arquitetura

Organizar  Vaga  Verde 
Mostra,  e  mostra  de 
fotografia  e  maquetes 
dentro  da  Semana  mais 
Cultura na UFMS.

2
Profa. Eliane 

Guaraldo
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11 Física

Organizar  observação do 
céu e  saraus na Casa da 
Ciência  dentro  da 
Semana mais  Cultura  na 
UFMS.

1
Profa.  Isabela Porto 

Cavalcante

12 Música

 Execução  musical  de 
instrumentos de Madeiras 
ou  Violões  dentro  da 
Semana mais  Cultura  na 
UFMS.

7

Prof. Pieter 
Rahmeier

e Prof. Rafael 
Salgado

13 Música

Execução  musical  de 
instrumentos  de  Sopro 
dentro  da  Semana  mais 
Cultura na UFMS.

5
Prof. Jorge Augusto 

Geraldo

14 Humanidades
Articulação de bandas de 
rock  dentro  da  Semana 
mais Cultura na UFMS.

1
Eduardo Silva 

Escrivano

15 Letras

Organizar  atividades  de 
públicas  que  tratem  de 
literatura e estética dentro 
da  programação  da 
Semana mais  Cultura  na 
UFMS.

1
Prof. Cleonice 
Gomes Leite

5. Valor e Duração das Bolsas
5.1.  Serão  concedidas  26  (vinte  e  seis)  bolsas  com duração  de  02  (dois)  meses  – 
passíveis de prorrogação;
5.2. O valor da bolsa será de R$ 400,00 (quatrocentos reais), condicionado à dotação 
orçamentária prevista pela Preae.

6. Requisitos Básicos
São requisitos necessários para concessão, manutenção e recebimento da bolsa:
6.1. Para o candidato:
6.1.1 Estar regularmente matriculado em curso presencial de graduação;
6.1.2 Não estar cumprindo sansão disciplinar no momento da solicitação;
6.1.3  Não  ter  sido  excluído  anteriormente  de  alguma  bolsa  por  desempenho 
insatisfatório;
6.1.4 Não receber bolsa de qualquer outro órgão financiador;
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6.1.5 Não ter qualquer pendência administrativa com a UFMS no momento de análise e 
julgamento do processo seletivo;
6.1.6 Participar das reuniões de bolsistas das atividades culturais do
Programa de Desenvolvimento da Cultura;
6.1.7 Apresentar mensalmente para Coordenadoria de Cultura (CCT/Preae) e na data 
determinada, relatório das atividades desenvolvidas pelo bolsista, até o dia 15 de cada 
mês;
6.1.8 Pertencer ao curso de graduação relativo à área da Bolsa;
6.1.9 Ser considerado apto pelo professor orientador da vaga;
6.1.10 Participar  ativamente  das  atividades  da  Semana Mais  Cultura  na  UFMS que 
ocorrerá entre 27 de setembro a 3 de outubro de 2015.

7. Dos Critérios de seleção:
7.1 Cada orientador de bolsa, munido dos documentos exigidos no item 2.3 deste edital 
fará  a  seleção  do  candidato  que  irá  receber  a  bolsa,  considerando  as  demandas 
específicas do trabalho a ser desenvolvido e o desempenho anterior do candidato em 
atividades análogas.
7.2 Os candidatos que comprovem vulnerabilidade socioeconômica, terão prioridade na 
seleção  e  deverão  enviar,  no  ato  da  inscrição,  através  de  documentos  escaneados, 
comprovação de renda familiar per capita menor que um salário mínimo e meio, para 
posterior  seleção  segundo  os  critérios  da  Coordenadoria  de  Assuntos  Estudantis  – 
CAE/Preae.
7.3 Os candidatos  que não comprovarem vulnerabilidade socioeconômica no ato  da 
inscrição não poderão fazê-lo posteriormente.

8. Documentação Obrigatória
8.1. Para a concessão da bolsa, o candidato deverá assinar Termo de Compromisso, no 
qual são estabelecidos os direitos e deveres de cada uma das partes envolvidas, dentre 
eles a obrigação de dedicar-se às atividades do Plano de Trabalho, providenciando:
8.1.1  Preenchimento  dos  Formulários  de  Ficha  de  Cadastro  do  Bolsista,  Termo  de 
Compromisso do Bolsista e do Orientador.
8.1.2 Histórico Escolar atualizado do candidato com todas as disciplinas cursadas.
8.1.3 Comprovante de matrícula atualizado do candidato.
8.1.4 Cópia dos documentos pessoais do candidato: Cédula de Identidade (RG), CPF, e 
cartão  da  conta  corrente  do  banco  em nome  do  bolsista,  podendo  ser  de  qualquer 
agência bancária.
8.1.5  Ter  todos  os  documentos  correta  e  completamente  preenchidos,  ciente  que 
qualquer irregularidade implicará na automática desclassificação do bolsista.

9. Relatórios
9.1 Os relatórios especificados no item 6.1.7 deste edital deverão ser encaminhados à 
CCT/Preae até o dia 15 de cada mês.
9.2  Não  será  efetuado  o  pagamento  referente  ao  mês  anterior  em  que  não  forem 
enviados à CCT/PREAE os relatórios especificados no item 6.1.7 deste edital.

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS
Cidade Universitária, s/n - Caixa Postal 549 - Fone: 67 3345-7233

CEP 79070-900 - Campo Grande (MS)
http://www.ufms.br - e-mail: gab.preae@ufms.br



17/09/2015

BS N° 6126
Pg. 61

9.3  Não  será  efetuado  o  pagamento  para  o  bolsista  que  entregar  os  relatórios 
especificados  no  item  6.1.7  deste  edital,  em  data  posterior  a  determinada  pela 
CCT/Preae.

10. Disposições Finais
10.1. Não serão aceitas documentações incompletas.
10.2 A Bolsa das atividades culturais do Projeto “Programa Mais Cultura na UFMS” 
não gerará vínculo empregatício entre o bolsista e a UFMS.
10.3 A gestão do recurso financeiro do edital de Concessão de Bolsas das atividades 
culturais  Projeto “Programa Mais  Cultura na UFMS” é de responsabilidade da Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis.
10.4 Os casos omissos no presente edital serão apreciados pela CCT/Preae.
10.5 A inobservância dos requisitos citados e/ou prática de qualquer fraude pelo bolsista 
implicará no cancelamento imediato da bolsa, com a restituição integral e imediata dos 
recursos, de acordo com os índices previstos em lei.
10.6 Os bolsistas das atividades culturais do Programa de Desenvolvimento da Cultura 
deverão assinar Termo de Compromisso, sendo que a não assinatura do referido Termo 
no período previsto caracterizará desistência da bolsa.

VALDIR SOUZA FERREIRA
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