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EDITAL PREAE N° 18, 16 DE MARÇO DE 2016. 

 

Divulga a seleção de alunos de graduação 

para atuarem como bolsista junto ao Projeto 

de Cultura intitulado “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 2016, em conformidade a 

Instrução de Serviço Preae nº 18, de 15 de Março de 2016. 

 

1. Objeto e Objetivos 

1.1. A presente chamada tem por objetivo selecionar alunos de graduação da UFMS a 

serem contemplados com Bolsas do Projeto Mais Cultura na UFMS, proposto pela 

Coordenadoria de Cultura (CCT/Preae). 

1.2. As atividades dos bolsistas visam fomentar atividades culturais que atendam à 

comunidade interna, priorizando acadêmicos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e poderão ocorrer em parceria com outros projetos de cultura, pesquisa 

e extensão da UFMS. 

1.3. Os bolsistas selecionados desenvolverão suas atividades sob supervisão de seu 

respectivo orientador, buscando executar, organizar, registrar e divulgar ações culturais 

como: exposições, concursos e mostras de arte, literatura e arquitetura, apresentações de 

dança, música e teatro – dentre outras, previstas no Programa Mais Cultura na UFMS. 

 

2. Procedimento para inscrição 

2.1. O candidato deverá enviar e-mail de inscrição para o orientador da vaga pleiteada.  

2.2. O e-mail do orientador consta na tabela do item 4 deste edital.  

2.3. No título do e-mail a ser enviado para o orientador de inscrição deverá trazer o 

texto: “Inscrição para Edital Mais Cultura na UFMS”. 

2.4. O corpo do e-mail de inscrição deverá informar o nome do candidato, o RGA e o 

número da vaga pleiteada, conforme tabela no item 4 deste edital. 

2.5. O e-mail 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 vinte linhas (letra times ronan, tamanho 12), a 

compatibilidade de seus interesses e formação com as atividades da vaga pleiteada. Para 

elaboração desses dois documentos, o candidato deverá observar o item 6 deste edital. 

2.6. Cabe ao orientador responder o e-mail do candidato, informando hora e local 

agendado para a entrevista do candidato, conforme item 3.1 deste edital. 

2.7. Será considerado suplente aquele que for aprovado, mas cuja classificação não 

alcançar o número de vagas disponibilizada para cada área. 
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3. Calendário do Processo Seletivo 

3.1. O calendário das atividades obedecerá à seguinte ordem: 

a) Período de inscrição: 16 a 22.03.16, através de e-mail enviado para os 

orientadores das ações, conforme descrito no item 2 deste edital; 

b) Entrevista para seleção dos candidatos (em hora e local definido pelos 

orientadores): 28 e 29.03.2016; 

c) Divulgação dos resultados previsto para 30.03.2016, no site 

http://preae.sites.ufms.br  e http://preae.sites.ufms.br/coordenadorias/cultura ;  

d) Assinatura dos Termos de compromisso pelos bolsistas e orientadores das 

atividades culturais 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): 31.3.2016, em hora e local definido pelos orientadores das 

bolsas pleiteadas. 

 

4. Das Vagas 

4.1. Será concedido um total de 25 (vinte e cinco) 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) e desde que os candidatos estejam 

aprovados dentro dos padrões deste edital. 

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: 

 

Código 

da 

vaga 

Área Atividade 
N° de 

vagas 

Orientador da Bolsa e 

e-mail para inscrição 

 

1 Administração cultural 

Apoiar as atividades de 

produção artística da 

CCT/Preae 

1 
Jacimara Mendes 

jacimara.mendes@ufms.br 

2 Arquitetura 

Organizar mostras de  de 

fotografia e maquetes 

dentro da Semana mais 

Cultura na UFMS 

1 
Eliane Guaraldo 

arq.artes@gmail.com 

3 
Artes visuais 

 

Organizar exposições de 

artes visuais nos Câmpus da 

UFMS 

1 

 

Vera Lúcia Penzo 

verapenzo@yahoo.com.br 

4 Artes Visuais 

Organizar exposições de 

pintura e executar 

intervenções nos Câmpus 

da UFMS 

2 
Priscila Pessoa 

priscillapessoa@gmail.com 

5 
Capoeira/cultura 

popular 

Apoiar as atividades do 

Grupo de capoeira da 

UFMS 

1 
Luis Alejandro Lasso 

Gutierres 

alejandro.lasso@ufms.br 

http://www.ufms.br/
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6 Dança 

Apoiar as atividades 

didáticas do Núcleo de 

Estudos em Dança e 

Movimento 

3 
Mariana Cavalcante de Brito 

mcavalcante31@yahoo.com.br 

7 Jornalismo 

Organizar Mostra de Curta-

metragem e o registro e 

divulgação das atividades 

culturais nos Câmpus da 

UFMS 

1 
Marcos Paulo da Silva 

marcos.paulo@ufms.br 

8 Jornalismo 

Apoiar a divulgação e 

registro das atividades de 

Cultura no Campus de 

Campo Grande 

1 
Katarini Giroldo Miguel 
katarini.miguel@ufms.br 

 

9 
Música/Coral da 

UFMS 

Apoiar as atividades do 

Coral da UFMS 
2 

Manoel Rasslan 

 camaraviva@gmail.com 

10 
Música/ Instrumentos 

de cordas friccionadas 

Apoiar as atividades 

artísticas da Camerata de 

Cordas da UFMS e ensinar 

Instrumentos de cordas 

friccionadas nas atividades 

didáticas do Projeto 

Movimento Concerto 

1 
Ana lúcia Gaborim 

anaemarcelo440@gmail.com 

11 

Música/Instrumentos 

de sopro de 

madeiras/violões 

Apoiar as atividades 

artísticas da Camerata 

madeiras Dedilhadas e da 

UFMS e ensinar 

Instrumentos 

sopro/Madeiras ou violão 

nas atividades didáticas do 

Projeto Movimento 

Concerto 

2 
Pieter Rahmeier 

pieter.rahmeier@gmail.com 

12 

Música/Instrumentação 

musical/ensino 

coletivo 

 Executar e ensinar 

instrumentos musicais nos 

Câmpus da UFMS em 

parceria com o Projeto 

Movimento Concerto 

3 
Rafael Salgado 

rafaelsalgado@hotmail.com 

13 
Música/ Regência de 

Bandas 

Auxiliar nas atividades de 

regência e preparação de 

ensaios da Banda Sinfônica 

da UFMS 

2 
Jorge Augusto Geraldo 

jorgeregencia@gmail.com 

14 
Música/Instrumentação 

musical 

Auxiliar na preparação de 

repertório da Banda 

Sinfônica da UFMS, 

montagem e deslocamento 

de material para atividades 

1 
Jorge Augusto Geraldo 

jorgeregencia@gmail.com 

15 Música/Coro infantil 

Auxiliar nas atividades de 

regência e preparação de 

ensaios do Coral Infantil da 

UFMS (PCIU). 

2 
Mariana Stocchero 

ma.stocchero@yahoo.com.br 

16 Tecnologia/ registro Gravação e edição 1 Luis Felipe Oliveira 

http://www.ufms.br/


 

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 

 

fonográfico e 

audiovisual e 

editoração de partituras 

audiovisual das atividades 

culturais da UFMS 

 luis.felipe@ufms.br 

17 
Tecnologia/ editoração 

de partituras 

Gravação e edição 

audiovisual das atividades 

culturais da UFMS 

1 
Luis Felipe Oliveira 

 luis.felipe@ufms.br 

 

5. Valor e vigência das Bolsas 

5.1. Serão concedidas 25 (vinte e cincos) bolsas; 

5.2. O valor de cada bolsa será de R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

5.3. O período de vigência da bolsa será de abril a dezembro de 2016; 

5.4. A vigência das bolsas está condicionado à dotação orçamentária prevista pela 

Preae. 

 

6. Requisitos mínimos para concessão, manutenção e recebimento da bolsa 
6.1. Estar regularmente matriculado em curso presencial de graduação; 

6.2. Não estar cumprindo sansão disciplinar no momento da solicitação; 

6.3. Não ter sido excluído anteriormente de alguma bolsa por desempenho 

insatisfatório; 

6.4. Não receber bolsa de qualquer outro órgão financiador; 

6.5. Não ter qualquer pendência administrativa com a UFMS no momento de análise e 

julgamento do processo seletivo; 

6.6. Participar das reuniões de bolsistas das atividades culturais, quando requisitado; 

6.7. Apresentar mensalmente para Coordenadoria de Cultura (CCT/Preae), relatório das 

atividades desenvolvidas pelo bolsista; 

6.8. Ser considerado apto pelo professor orientador da vaga; 

6.9. Estar disponível, quando requisitado pelo orientador da bolsa; 

6.10. Participar ativamente das atividades da Semana Mais Cultura na UFMS - que 

ocorrerá entre os dias 6 e 11 de junho de 2016; 

6.11. Cumprir a carga horária de 20 horas semanais; 

6.12. O descumprimento ou não atendimento dos itens acima, resultará no desligamento 

do projeto e, por consequência, na  interrupção da bolsa; 

6.13. O ato de desligamento pode ser requerido pelo orientador da bolsa ou pela 

CCT/Preae. 

 

7. Dos Critérios de seleção 

7.1. Cada orientador de bolsa, munido dos documentos exigidos no item 2.3 deste edital 

e, após entrevista, fará a seleção do candidato que irá receber a bolsa, considerando as 

demandas específicas da vaga, levando em consideração os seguintes critérios:  

a) Formação técnica  do bolsista em concordância com as atividades de cada vaga; 

b) Disponibilidade do bolsista para executar as atividades; 

c) Experiência do acadêmica/artística do bolsista em concordância com as 

atividades de cada vaga; 

d) Desempenho anterior do candidato em atividades análogas. 

http://www.ufms.br/
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7.2. A CCT considerará como verdadeiras, as informações fornecidas pelo candidato, 

quer seja nos documentos de inscrição, quer seja durante a entrevista com os 

orientadores. 

7.3. O candidato que falsear informações, além de ser sumariamente eliminado a 

qualquer tempo, poderá responder pelo crime de falsidade ideológica, tipificado no art. 

299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848, de 07/12/1940):  

 
“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 

ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 

sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular”. 

 

7.4. O candidato que comprovar vulnerabilidade socioeconômica e tiver perfil 

compatível com a vaga, terá prioridade na seleção e deverá fazê-lo, mediante envio, no 

ato da inscrição, de documentos escaneados que comprovem de renda familiar per 

capita menor que um salário mínimo e meio. 

7.5. Os candidatos que não comprovarem vulnerabilidade socioeconômica no ato da 

inscrição não poderão fazê-lo posteriormente, para fins deste edital. 

 

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 6.7 deste edital deverão ser encaminhados à 

CCT/Preae até o dia 15 de cada mês. 

9.2. Não será efetuado o pagamento para o bolsista que entregar os relatórios 

especificados no item 6.7. 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 “Mais Cultura na UFMS” não gerará 

vínculo empregatício entre o bolsista e a UFMS. 

http://www.ufms.br/
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10.3. A gestão do recurso financeiro do edital de concessão de bolsas das atividades 

culturais 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. 

 

 

 

 

 

 

VALDIR SOUZA FERREIRA 
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