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EDITAL 01/2020/NPCDA/PROEX
SELEÇÃO DE BOLSISTAS

O Programa de Extensão ‘Núcleo de Produção de Conteúdos Acessíveis’ (SIGPEX 202007998) 
do Departamento de Libras do Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de 
Santa Catarina — torna público o processo seletivo para preenchimento de 03 (três) vagas para 
bolsista, em conformidade com o  Edital 02/2020/PROEX. Podem se inscrever estudantes dos 
Cursos  de  Graduação  em  Letras,  Cinema,  Jornalismo  ou  Animação  da  UFSC  que  tenham 
disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais e que atendam aos requisitos apresentados neste 
edital. 

 

1. Das inscrições 
a) O período de inscrição será das 18h00min do dia 17 de junho às 18h00min do dia 20 de junho 

de 2020; 
b) As  inscrições  são  gratuitas  e  deverão  ser  feitas  através  da  URL 

http://inscricoes.ufsc.br/npcda2020,  sendo  obrigatório  anexar  o  Atestado  de  Matrícula  e  o 
Histórico Escolar, ambos atualizados; 

c) As inscrições homologadas serão divulgadas na página  http://npcda.paginas.ufsc.br  no dia 22 
de junho de 2020, até às 18h00min. 

 

2. Dos(as) candidatos(as) 
a) Estar  regularmente  matriculado  em  um  dos  Cursos  de  Graduação  em  Letras,  Cinema, 

Jornalismo ou Animação,  e  em um dos seguintes  períodos:  4º,  5º,  6°,  7º  ou 8°.  Casos  de 
desperiodização serão analisados pela comissão. 

b) Possuir Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0 (sete) e não ter 
tido FI no último semestre. 

c) Ter perspectiva de permanecer como bolsista do Programa até 30 de novembro de 2020; 
d) Ter disponibilidade de dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades do Núcleo; 
e) Não  possuir  vínculo  empregatício  que  comprometa  a  realização  das  atividades  e  o  bom 

rendimento no Programa. 
 

3. Da seleção 
A seleção acontecerá em duas etapas: 
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a) Primeira etapa (10 pontos): a nota nessa etapa equivale à classificação com base no IAA. Serão 
classificados  em ordem  decrescente  de  nota  até,  no  máximo,  15  (quinze)  candidatos  que 
realizarão a segunda etapa. Esta primeira fase acontecerá no dia 22 de junho sem a presença do 
candidato. 

RESULTADO DA 1ª ETAPA: 22 de junho de 2020 até às 18h00min. 

b) Segunda etapa (10 pontos): entrevista remota com os candidatos, com horário a ser divulgado 
junto ao resultado da primeira etapa, ocorrerá no dia 23 de junho, terça-feira. 

RESULTADO  DA  2ª  ETAPA  E  RESULTADO  FINAL:  24  de  junho  de  2020  após  às 
18h00min. 

c) A primeira etapa é eliminatória e a segunda etapa é classificatória e eliminatória. 
 
4. Da entrevista 
A entrevista tem como objetivo conhecer os(as) candidatos(as), suas habilidades comunicativas e 
interpessoais,  suas  experiências  e  perspectivas  futuras  de  formação  em relação ao  ensino,  à 
pesquisa e à extensão, bem como suas possíveis contribuições ao desenvolvimento do Programa. 

 
4.1 Serão considerados na entrevista: 
a) Interesses pessoais em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão (1 ponto); 
b) Conhecimentos  sobre  o  Programa  Núcleo  de  Produção  de  Conteúdos  Digitais  Acessíveis: 

objetivos, ações, cronograma (1 ponto); 
c) Disponibilidade de tempo e motivações (1 ponto); 
e) Perspectiva de permanência no Programa durante todo o período de vigência (1 ponto); 
f) Conhecimento quanto ao uso do Moodle, tecnologias digitais, softwares de edição de texto, 
áudio, vídeo e redação. Fluência na Língua Brasileira de Sinais aferida por entrevista em Libras 
apenas para os estudantes dos cursos Letras Libras) (3 pontos);
g) Curso de origem. Por ordem preferencialmente: 1. Bacharelado em Letras Libras, 2. Demais 
Cursos de Letras, 3. Cinema, 4. Jornalismo, 5. Animação (2 pontos). 

4.2 Critérios de desempate: 
Em caso de empate na primeira etapa, serão adotados os seguintes 
critérios: 
I - Estar nas fases finais do curso; 
II - Maior idade. 
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5. Da Comissão de Seleção 
Serão membros da Comissão de Seleção o professor coordenador, o segundo professor e o TAE 
vinculado ao programa. 

 

6. Da Bolsa 
O  estudante  bolsista  do  Núcleo  receberá  mensalmente  uma  bolsa  no  valor  de  R$  420,00 
(quatrocentos e vinte reais) distribuída em 5 (cinco) parcelas entre 01/07/2020 e 30/11/2020. 
 
7. Das Responsabilidades do Bolsista 
I – Produzir, sob supervisão, recursos e objetos educacionais de aprendizagem;
II – Tutoriar e monitorar as atividades síncronas e assíncronas junto aos participantes dos cursos 

de extensão oferecidos pelo Núcleo; 
III – Zelar pela qualidade técnica e acadêmica dos produtos e serviços educacionais oferecidos; 
IV – Auxiliar nas atividades administrativas; 
V - Participar de todas as atividades programadas pelo professor coordenador;  
VI - Manter bom rendimento no curso de graduação;  
VII - Fazer referência à sua condição de bolsista do NPCDA/PROEX nas publicações e trabalhos 

apresentados que tratem sobre suas atividades no Núcleo; e 
VIII - Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso. 
 
8. Disposições finais 

Informações  adicionais  poderão  ser  solicitadas  pelo  formulário  disponível  em 
https://npcda.paginas.ufsc.br/contato ou pelo endereço eletrônico npcda.cce@contato.ufsc.br .

Os casos omissos serão resolvidos pela coodenação do Núcleo.

Florianópolis, 17 de junho de 2020.
  

 
José Ednilson Gomes de Souza Júnior

Professor Coordenador
Núcleo de Produção de Conteúdos Digitais Acessíveis 
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