
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL)

Edital nº 01/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

A  Universidade  Federal  de  Alagoas  (UFAL),  através  da  Pró-reitoria  de  Gestão  Ins tucional
(PROGINST), torna público este Processo Sele vo Simplificado des nado a discentes de graduação
e  de  pós-graduação  para  execução  de  estudos/intervenções visando  o desenvolvimento
ins tucional, conforme as normas e termos a seguir.

1. DO OBJETIVO

1.1 Selecionar discentes de graduação ou de pós-graduação com o obje vo de elaborar produtos
técnico-cien ficos,  no  formato  de  instrumentos,  modelos,  relatórios,  ferramentas  e/ou
metodologias,  capazes  de  solucionar  problemas,  aprimorar  a  avaliação,  a  esta s ca  e  o
desenvolvimento ins tucional.

2. DA SELEÇÃO

2.1 Cada discente de graduação ou de pós-graduação poderá par cipar do Processo Sele vo para
mais de um dos temas de estudo/intervenção apresentados no ANEXO I.

2.1.1 Caso haja aprovação em mais de um tema, o discente deverá optar por apenas um deles.

2.2  Além da  disponibilidade  de vagas  para  preenchimento imediato,  os  candidatos  aprovados
também  comporão  Cadastro  de  Reserva  (CR),  ficando  a  convocação  condicionada  à
disponibilidade de vagas e orçamento durante a vigência deste Edital. 

2.3 As vagas disponibilizadas neste Edital serão para preenchimento imediato e as a vidades terão
início a par r da convocação.

2.4 A seleção se dará por meio de:
I - Análise do Currículo La es;
II - Entrevista.

2.5  Caso  injus ficadamente  o(a)  discente  convocado(a)  não  compareça  no  dia  e  na  hora
estabelecidos  para  a  Entrevista  ou  para  o  Início  das  A vidades,  este(a)  será  considerado(a)
desclassificado(a) deste Edital.

2.6 As convocações serão realizadas através do e-mail cadastrado pelo(a) discente no Formulário
de inscrição e seguirão a ordem de classificação, conforme lista de homologação.

2.7 É vedada a par cipação de discente que possua relação de parentesco até o terceiro grau civil
com o(a) responsável setor de atuação.



3. DAS BOLSAS

3.1  A par cipação do(a)  discente ocorrerá  por  meio  de  bolsa no valor  de R$ 1.200,00 (mil  e
duzentos  reais)  para  discentes  de  graduação,  e  de  R$  1.500,00  (mil  e  quinhentos  reais)  para
discentes de pós-graduação.

3.2  O custeio das bolsas se dará por meio da fonte de arrecadação de recursos próprios (Ação
Orçamentária 20RK e Fonte 150). 

3.3  O custo  máximo mensal  será  de  R$ 16.800,00  (dezesseis  mil  e  oitocentos  reais)  podendo
perfazer o montante total,  para este Edital,  de R$ 201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos
reais).

3.4 O bene cio será pago mensalmente aos bolsistas.

3.5 O pagamento da bolsa será feito diretamente ao estudante mediante depósito em conta-
corrente bancária.

3.6 A bolsa terá a duração de 06 (seis) meses, prorrogáveis por até mais 06 (seis) meses.

3.6.1 A vigência das bolsas dar-se-á conforme os prazos es mados para conclusão de cada
tema de estudo/intervenção definidos no ANEXO I;

3.6.2 Fica estipulado o mês de Outubro/2022 para o início do recebimento da bolsa, e o mês
de  Setembro/2023  para  o  término  (máximo)  do  recebimento  da  bolsa,  conforme  os  prazos
es mados definidos no ANEXO I;

3.6.3. Nos casos em que for necessário, para o desenvolvimento do estudo/intervenção, ser prolongado o
prazo  estimado  no ANEXO I,  o mesmo poderá ser prorrogado, em até 06 (seis) meses,  a critério da gestão,
respeitando-se o limite máximo de prorrogação em até 12 (doze) meses;

3.6.4. A entrega do estudo/intervenção não impede o acúmulo de bolsas;

3.6.5. Não há a necessidade do envio de frequência;

3.6.6. O Plano de A vidades do Bolsista será determinado no início da execução da bolsa
pela unidade/setor que o acompanha.

4. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO DISCENTE

4.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação na UFAL.

4.2 Ter currículo na Plataforma La es do CNPQ.

4.3 Dedicar-se às a vidades do estudo/intervenção até a entrega do produto final.

4.5 Cumprir o cronograma mensal de a vidades es pulado pelo setor correspondente à área de
estudo/intervenção até a entrega do produto final.



4.5.1 O não cumprimento do cronograma definido no item 4.5 será mo vo para cancelamento do
vínculo de bolsista.

5. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

5.1 A classificação dos discentes inscritos considerará os seguintes critérios: 
Critérios Pontuação Peso

Análise de Currículo Par cipação  em  a vidades  diretamente
relacionadas  ou  afins  à área  de
estudo/intervenção

De 0,0 a 10,0 02

Entrevista com Candidato Comunicação De 0,0 a 10,0 03
Grau de conhecimento do assunto De 0,0 a 10,0 

5.2 A nota final será composta de acordo com a seguinte fórmula: Nota Final = (Nota ob da na
Análise de Currículo La es) * 2 + (Nota ob da na Entrevista) * 3

5.2.1 A nota do quesito ‘Entrevista com candidato’ será a média simples das pontuações dadas aos
indicadores que a compõem. 

5.3. Em caso de empate, serão considerados ordenadamente os seguintes critérios de desempate,
na ordem decrescente de prioridades: a) discente de maior idade; b) maior nota na entrevista. 

6. DO PRODUTO FINAL

6.1 O resultado do estudo/intervenção poderá vir a ser um trabalho de conclusão de curso (TCC)
ou Relatório de Oficina Profissional. 

6.2 Quando for aplicável, ao final do estudo/intervenção, os produtos finais comporão um e-book,
a ser disponibilizado para a comunidade pelo site da UFAL, bem como poderão ser apresentados
pelos discentes em eventos per nentes.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) o preenchimento correto das informações
no formulário, assumindo, portanto, as consequências por quaisquer informações incompa veis
com seus dados pessoais.

7.2 É  de  responsabilidade  exclusiva  do  discente  a  observância  dos  prazos  e  procedimentos
estabelecidos, bem como o acompanhamento das eventuais alterações deste Edital.

7.3 A PROGINST não se responsabilizará por inscrição não recebida por fatores de ordem técnica,
que  prejudiquem  os  computadores  ou  impossibilitem  a  transferência  de  dados ou falhas  de
comunicação.

7.4 Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá tomar conhecimento do disposto neste
Edital.



7.5 Na hipótese de serem alteradas quaisquer disposições aqui estabelecidas, serão expedidos
‘Editais de Re ficação’, os quais passarão a cons tuir parte integrante deste Edital.

7.6 O(a) candidato(a) que comprovadamente apresentar documentos falsos, fornecer informações
inverídicas, u lizar quaisquer meios ilícitos ou descumprir as normas deste Edital será eliminado
do processo sele vo.
7.7 O(a) candidato(a) poderá interpor recurso em relação ao resultado final da seleção no prazo de
02 (dois) dias úteis, contados a par r da divulgação do resultado, por meio do endereço eletrônico
expresso no item 7.8.

7.7.1 O resultado dos eventuais recursos será divulgado em até 02 (dois) dias úteis, após o
encerramento do prazo de envio.

7.8 Para dúvidas a respeito deste Edital, será disponibilizado atendimento ao discente, por meio
do telefone (82) 3214-1670 (das 9h às 12h e de 13h às 16h) ou e-mail secretaria@proginst.ufal.br 

7.9 O cronograma das etapas de seleção encontra-se disposto no ANEXO II deste Edital.

7.10 Os casos omissos serão resolvidos pela PROGINST.

Maceió, 31 de agosto de 2022.

Pró-reitoria de Gestão Ins tucional (PROGINST)



ANEXO I
ESTUDOS/INTERVENÇÕES, PRAZOS, VAGAS E PERFIL DOS DISCENTES 

Estudos/Intervenções de
Desenvolvimento Ins tucional 

Prazo
es mado

para
conclusão

Vagas e Perfil esperados do discente

01.  Elaboração  de  tutoriais  des nados  a
requisitantes referentes a contratações de
bens e serviços

06 meses 02 vagas para discentes de graduação 
dos cursos de Design, Administração, 
Adm. Pública, ou áreas afins

02.  Design  de  car lhas  para  ENADE  e
organização  da  interface  do  sí o
eletrônico de informações educacionais

12 meses 01 vaga para discente de graduação na 
área de Design

03.  Desenvolvimento  de  aplica vo
ins tucional  para avaliação de cursos de
Graduação  (SINAES)  e  Tratamento  de
Dados

12 meses 01 vaga para discente de graduação na 
área de Tecnologia (Ciência da 
Computação ou Engenharia da 
Computação ou Sistemas de 
Informação)

04.  Estudo de Custos e eficien zação do
Complexo Espor vo

06 meses 01 vaga para discente de graduação dos
cursos de Economia, Administração ou 
Contabilidade 

05. Estudo e aperfeiçoamento de Projeto
Arquitetônico para o Complexo MTB

12 meses 01 vaga para discente da pós-graduação
em Arquitetura e Urbanismo, graduado 
em Arquitetura e Urbanismo

06. Estudo e aperfeiçoamento de Projeto
de Design de interiores e sinalização para
o Complexo MTB

12 meses 01 vaga para discente da pós-graduação
em Arquitetura e Urbanismo, graduado 
em Arquitetura e Urbanismo

07. Elaboração do painel de conteúdos no
Portal Gestão do Conhecimento

12 meses 01 vaga para discente de graduação dos
cursos de Design, Administração, Adm. 
Pública, ou áreas afins

08.  Resgate,  Catalogação/Arquivamento
dos PPCs e elaboração de tutorial com a
legislação  acerca  da  reformulação  dos
PPCs

06 meses 01 vaga para discente de graduação em 
Biblioteconomia

09. Composição de relatório com análise
de dados baseados na taxa de retenção e
evasão na graduação

06 meses 01 vaga para discente de graduação em 
Economia, Matemá ca ou 
Administração

10. Adequação de conteúdos de 
planejamento a Plataformas Nacionais do 
MEC

08 meses 01 vaga para discente de graduação em 
Ciências da Computação ou 
Administração

11. Elaboração de relatório com avaliação 
da viabilidade da Transferência de 
Tecnologia das patentes depositadas pela 
UFAL 

06 meses 01 vaga para discente de pós-graduação
em nível de Mestrado, 
preferencialmente PROFNIT

12. Elaboração de relatórios contendo 
Buscas de Anterioridade e avaliações das 
teses e dissertações sob embargos no 
NIT/UFAL

06 meses 01 vaga para discente de pós-graduação
em nível de Mestrado, 
preferencialmente PROFNIT



ANEXO II
CRONOGRAMA

Etapa Data
Inscrições via Formulário on line:
 https://forms.gle/JyXKZ3pLGSGqZ8W39  

É necessário anexar:
a) Currículo La es do discente;
b) Comprovante  de  vínculo  com a  UFAL

(matrícula, histórico)

12/09/2022 a 15/09/2022

Homologação das Inscrições 19/09/2022, publicada no endereço eletrônico:
h ps://editais.ufal.br

Realização das Entrevistas 20 e 21/09/2022
Divulgação do Resultado Preliminar 23/09/2022
Interposição de Recursos 26 e 27/09/2022, por e-mail des nado a  

secretaria@proginst.ufal.br
Resultado Final 28/09/2022, publicado no endereço eletrônico:

h ps://editais.ufal.br


