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I. Descrição 

Este edital é para seleção de três estudantes colaboradores do projeto de levantamento de 

informações sobre a atuação profissional dos egressos formados nos currículos passados. Os 

estudantes colaboradores terão como ação principal encontrar e levantar informações sobre os 

egressos e organizar os resultados.  

A pesquisa servirá como parâmetro para avaliação do Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Teatro implementado neste primeiro semestre de 2018. Pretende-se chegar a informações 

sobre a atuação profissional dos egressos a partir de questões levantadas pelo Núcleo Docente 

Estruturante - NDE.  

III. As Vagas 

Este edital oferece três vagas para estudantes colaboradores: 

um bolsista (para a vaga remunerada o estudante não poderá ter outra bolsa) 

dois voluntários (para colaboradores voluntários não existem restrições). 

III. Data limite:  

16 de setembro de 2018. 

IV. Quem pode se inscrever:  

Poderão participar os estudantes de Teatro que não sejam prováveis concluintes em 2018.  

V. Vigência do Projeto 

1° de outubro de 2018 até 30 de junho de 2019. 

 

VI. Descrição das atividades dos estudantes colaboradores 

 

■ Pesquisa documental junto à secretaria do Curso de Teatro e outras 

instâncias institucionais competentes, como diretoria do Instituto de Artes 

e órgãos da PROGRAD; 



■ Organização das informações sobre os egressos do curso já levantadas; 

■ Busca de contato com os egressos do curso por meio das redes sociais, 

dos endereços e telefones disponíveis na secretaria do curso; 

■ Aplicação de questionário qualitativo para amostragem significativa de 

egressos  

■ Levantamento das condições e atividades profissionais dos egressos 

desde graduados. 

■ Apoio na organização do primeiro encontro de egressos do Curso de 

Teatro da UFU 

 

VII. Compromissos dos estudantes 

1.Preencher, imprimir, assinar, colher assinatura do(a) orientador(a) e entregar o Termo 

de Compromisso; 

2.Participar integralmente das atividades do projeto, tais como: desenvolvimento de 

ações e produção de relatórios;  

3.Desenvolver as atividades de acordo com a proposta apresentada pelo(a) 

orientador(a) do projeto; 

4.Comprometer-se com a execução do projeto, reunindo-se,periodicamente,com a 

equipe executora; 

5.Comprometer-se   na   elaboração   de   trabalhos   a   serem   apresentados   em   

eventos acadêmicos;  

6. Apresentar relatório parcial e relatório final das atividades desenvolvidas, de acordo 

com cronograma do programa, disponibilizado no Portal PROGRAD. 

 

VIII. Calendário da Seleção 

10 de setembro Divulgação deste edital por email, informativo no saguão do bloco 3M, 

redes sociais e site oficial. 

13 a 16 de setembro Inscrições on line  

17 de setembro Divulgação da classificação  

18 de setembro Prazo para interposição de recurso 

19 de setembro Entrevista com os seis primeiros classificados - Sala dos Professores 
do Curso de Teatro 

20 de setembro  Divulgação dos Resultados 

 

https://goo.gl/forms/pfYyH1P6j4JzP2Z73


IX. Inscrições  

Estudantes interessadxs devem preencher a Ficha de Inscrição on line no endereço:  

a. https://goo.gl/forms/7JklX9YWi8yTFbdW2 também disponível no site do IARTE. 

 

X. Procedimento de Seleção 

As fichas de inscrição serão analisadas e as informações servirão para classificar os 

candidatos a partir dos seguintes critérios: 

 

 

b. Perfil socioeconômico - 10 

c. Desempenho acadêmico - 10 

d. Habilidades necessárias para as atividades - 10 

e. Disponibilidade de horários variados - 10 

f. Carta de intenções coerente com o projeto - 10 

 

2. Os seis estudantes melhor pontuados serão chamados para uma entrevista. 

3. A entrevista tem como objetivo o ajuste das notas classificatórias por meio da 

verificação e detalhamento das informações sobre as capacidades e intenções. Para 

isso os candidatos serão arguidos acerca dos critérios acima e farão uma defesa de 

suas intenções e disponibilidades.  

a. Local da Entrevista: Sala de Professores do Curso de Teatro. 

b. Banca da Entrevista: pelo menos duas docentes integrantes do NDE. 

4. O candidato classificado em primeiro lugar ocupará a vaga de bolsista e os candidatos 

aprovados e segundo e terceiro lugares ocuparão as vagas de estudantes 

colaboradores voluntários.  

a. Pode haver alterações nesta distribuição de vagas de acordo com os interesses 

dos candidatos indicados no item IV da ficha de inscrição. 

b. Caso haja necessidade, será considerado critério de desempate: o tempo de 

permanência no curso, terão prioridade os estudantes que cursam entre o 5° e o 

7° período. 

XI. Cronograma institucional geral do Programa de Bolsa de Graduação: 

 

Início da vigência do projeto 01/10/2018 

Entrega do relatório parcial 15/12/2018 

Final da vigência do projeto 30/06/2019 

https://goo.gl/forms/7JklX9YWi8yTFbdW2


Entrega do relatório final 15/07/2019 

 

XII. Considerações Finais  

Em caso de desistência do candidato aprovado será chamado o candidato classificado 

na sequência.  

Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Teatro.  

Os recursos devem ser encaminhados  

Ao efetivar sua inscrição, o candidato aceita, irrestritamente, as normas estabelecidas 

neste Edital. 

 

Uberlândia, 10 de setembro de 2018. 

 

 

 

Profª Drª Renata Bittencourt Meira 
 presidente do NDE Curso de Teatro 


