
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNO APOIADOR - 2017 
 

PROJETO DE EXTENSÃO:  

Projeto Aluno Apoiador. 
ÁREA TEMÁTICA: 

Educação  

CENTRO/NÚCLEO: 
SAES – Setor de Atenção ao Estudante 

LINHA DE EXTENSÃO: 

Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem  

PROFESSOR COORDENADOR: 
 Prof. Dr.  Ivan Penteado Dourado (Sociologia). 

 

 

OBJETIVO  
Proporcionar aos estudantes da Universidade de Passo Fundo atividades de inserção e 

interação individual e em grupos, sob orientação de alunos apoiadores, dentro de um 

processo de ensino e aprendizagem, compartilhando os conhecimentos e as dificuldades 

existentes, visando o acesso, participação e aprendizagem do estudante apoiado. 

 

Objetivos Específicos: 

 Contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem dos alunos com 

dificuldades conceituais, elucidando as dúvidas individuais e coletivas. 

  Oportunizar o estudo na modalidade de grupos, com aulas ministradas por 

professores e/ou alunos apoiadores de áreas específicas, a fim de resgatar o 

desejo de aprender e facilitar o contínuo avanço do acadêmico na trajetória do 

seu curso. 

 Desenvolver, nos acadêmicos, o espírito de troca e a construção do 

conhecimento na interação do grupo, articulando e fomentando uma rede de 

ajuda no processo de ensino-aprendizagem. 

 Proporcionar aos alunos apoiadores de todos os cursos a partilha de seus 

conhecimentos, como uma das atividades acadêmicas complementares, 

permitindo, ainda, o desenvolvimento de habilidades como liderança e oratória 

e, em especial, àqueles vinculados aos cursos de licenciatura, a possibilidade de 

iniciação à docência. 

 

INSCRIÇÕES:  

(Modalidade - bolsistas e Voluntários) 

Entregar os documentos abaixo listados, junto ao SAES em formato impresso, no 

seguinte prazo: De 14 de março até 10 de novembro (fluxo contínuo) das 9hs até ás 

19hs, com os seguintes documentos impressos e assinados: 

 Boletim Acadêmico; 



 Carta de indicação assinada PELO PROFESSOR COM QUEM CURSOU A 

DISCIPLINA (Ou disciplinas que deseja apoiar) E RECEBEU APROVAÇÃO 

(Modelo Anexo 1: Carta de Indicação). 

 Ficha de Inscrição (Modelo Anexo 2: Ficha de Inscrição) 

 

SELEÇÃO: 
 A seleção ocorrerá com base na análise do desempenho do aluno no curso e as 

informações contidas na carta de indicação do professor. 

 O processo seletivo atenderá as disposições e as limitações estabelecidas no 

EDITAL N° 01/2017  – VREAC. A Coordenação do projeto se reserva o direito 

de não contemplar as vagas oferecidas, ou mesmo, chamar conforme a demanda 

de trabalho ao longo do semestre. 

 

PERFIL DO ALUNO: 

 

PRÉ-REQUISITOS: 
 Disponibilidade de no mínimo 8 horas semanais;  

 Ser um aluno comprometido, organizado, sensível frente às dificuldades de 

colegas com o conteúdo e dificuldades pessoais e principalmente ser um aluno 

pró-ativo e que saiba trabalhar em grupo.   

 Não estar cursando o último semestre do curso; 

 

Cursos prioritários para a seleção (Modalidade com Bolsa):  

 

Alunos matriculados nos cursos de licenciatura  

- Matemática;  

- Física;  

- Química; 

- Artes Visuais (formação em teatro); 

- Letras.  

 

Ou terem cursado e sido aprovado em alguma das disciplinas listadas abaixo (pelo 

menos uma delas): 

- Cálculo I; 

- Cálculo II; 

- Cálculo III; 

- Cálculo Numérico; 

- Estática; 

- Álgebra Linear; 

- Álgebra Booleana; 

- Física I;  

- Física II;  

- Introdução a Química; 

- Bioquímica;  

- Histologia;  

- Anatomia;  

- Fisiologia; 

- Matemática II; 

- Matemática Financeira; 

- Resistência de Materiais I e II; 



- Circuitos Elétricos I e II; 

- Topografia; 

- Cinemática e Dinâmica; 

- Hidráulica; 

- Contabilidade I e II; 

- Informática básica; 

- Algoritmo e Programação; 

- Imunologia; 

- Patologia; 

- Contabilidade; 

- Economia. 

 

OBS: Podem se inscrever alunos que cursaram disciplinas distintas das citadas acima. 

As modalidades de bolsa serão de 8 horas, 12 horas e 20 horas semanais de trabalho. 

 

 Cursos para a seleção (Modalidade Voluntário): 

 

- Alunos de todos os cursos oferecidos pela Universidade de Passo Fundo;  

 

Dos resultados: 

- Os alunos selecionados serão avisados pelo contato indicado em sua ficha de inscrição 

e serão chamados para entrevistas pessoais a partir do dia 15 de março. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

SETOR DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE 

CAMPUS I - Km 171 - BR 285 - Bairro São José - Caixa Postal 611 
CEP 99001-970 - Passo Fundo/RS 

 Contatos: (54) 3316-8256 -  saes@upf.br 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ALUNO APOIADOR 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE  

Nome completo:  
 

Nº de matrícula:  
 

Semestre atual:  

Telefone para contato:                
                                  

E-mail:  

Unidade de ensino:  
 

Seu curso: 
 

 

DISCIPLINAS QUE GOSTARIA DE SER APOIADOR - (carta de indicação assinada 

 pelo professor e aluno) 

Disciplinas:  
 

 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS EM QUE GOSTARIA DE PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES DIDÁTICO 

PEDAGÓGICAS 

 

  Leitura, Interpretação e Produção de Texto; 

            Expressão Corporal e Oratória; 

Didática; 

 
Passo Fundo, _____/____/2017           Assinatura do Aluno Apoiador:________________________ 

 

 

 

mailto:saes@upf.br


 

 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

SETOR DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE 

CAMPUS I - Km 171 - BR 285 - Bairro São José - Caixa Postal 611 
CEP 99001-970 - Passo Fundo/RS 

 Contatos: (54) 3316-8256 -  saes@upf.br  
 

CARTA DE INDICAÇÃO ALUNO APOIADOR - SAES 

 

 

 

Eu ______________________, professor (a) titular da disciplina 

de_______________________ da Universidade de Passo Fundo, 

indico_________________________ para fazer parte do Projeto Aluno Apoiador, na 

respectiva disciplina. 

 Este estudante foi aprovado (a) na disciplina de _____________________________ 

com nota _____  e demonstrou ser organizado(a), dedicado(a)  e foi solidário(a) com 

seus colegas. 

 

 

Preenchimento obrigatório do candidato 

 

Horários disponíveis para atuar no projeto: 

Dias da semana:___________________________________________________ 

Horários:_________________________________________________________ 

 

Modalidade(s) pretendida(s): 

 

Aluno Apoiador Voluntário (   ) 

Aluno Apoiador Remunerado (   ) 

Ambas (   ) 

 

_______________________                                                 _______________________ 

Assinatura do Professor                                                          Assinatura Candidato             

 

Setor de Atenção ao Estudante 

Projeto Aluno Apoiador 
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