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Prezado (a) Senhor (a), 

 

 
A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), a ser institucionalizada neste mês de março, 

realizará a seleção da Bolsa Apoio para o ano de 2011, sendo a Pró-reitoria de Extensão e 

Cultura (PROEC) parceira e responsável pela publicação do Edital e seus resultados referente à 

seleção. Toda a seleção será organizada e coordenada pela PRAE. 

Nesse sentido, serão destinadas 02 (duas) vagas por curso regular de graduação da 

UNEMAT, totalizando 88 (oitenta e oito) vagas. A Bolsa Apoio deste ano de 2011 será destinada a 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, ou do administrativo do Campus, conforme opção do 

aluno selecionado e a aprovação do Colegiado de Curso. 

Sendo assim, a PRAE e a PROEC vem solicitar o auxilio dos Departamentos em duas 

etapas da seleção da Bolsa Apoio.. 

Num primeiro momento, os departamentos deverão disponibilizar uma lista de opções para 

lotação dos bolsistas selecionados, que poderão ser nas áreas do Ensino (com vagas em 

laboratórios de ensino), em Pesquisa (nos projetos de pesquisa), em Extensão (nos projetos de 

extensão) e no administrativo do Campus (a ser elencado pela coordenação do campus). O 

Departamento deverá reunir seus professores e indicar quais projetos (pesquisa e extensão) ou 

laboratórios de ensino necessitam de bolsista, lembrando que as atividades deste ficarão sob 

supervisão de um professor orientador. A lista de opções deverá ser encaminhada a PRAE 

através do e-mail comissaoprae@unemat.br para a publicação, bem como fixar em seus murais. 

A intenção é dar opções ao bolsista, em consonância com as necessidades do departamento e 

seus professores. 

 Após a lista, os Departamentos deverão selecionar seus bolsistas, através de comissão 

formada pelo colegiado de curso, de acordo com regras previstas no Edital 003/2011 PROEC. A 

seleção será de caráter socioeconômico e os resultados deverão ser encaminhados a PROEC, 

para publicação e trâmites. A PRAE ficará responsável por acompanhar e auxiliar no processo de 

seleção, bem como sanar quaisquer dúvidas, dos Departamentos ou acadêmicos, relativas a 

Bolsa Apoio. 

Ainda sobre a seleção, todos os formulários de inscrição da Bolsa Apoio 2011 serão 

disponibilizados na página da UNEMAT.  Os alunos deverão imprimir e preencher os formulários 
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antecipadamente e dirigirem-se aos departamentos apenas para a entrega da documentação, o 

que evitará transtornos e aglomerações. Assim que receber a inscrição, juntamente com o 

formulário socioeconômico preenchido e assinado pelo aluno, o departamento deverá lançar em 

uma lista a pontuação de cada candidato, classificando-o em ordem decrescente (em relação a 

pontuação e observando os critérios de desempate). Os dez primeiros colocados dessa lista irão 

para a entrevista, cujos critérios de avaliação também constam no edital. Os resultados 

preliminares e o final deverão ser encaminhados a PROEC para divulgação no site da UNEMAT. 

Vale ressaltar a importância de conscientizar os alunos que a pontuação que eles apresentarem 

na ficha de inscrição deverá ser comprovada durante a entrevista, sob pena de desclassificação 

do processo seletivo. 

A PRAE e a PROEC agradecem a ajuda dos departamentos e se dispõem a sanar 

quaisquer duvidas sobre o processo de seleção e contratação dos bolsistas da modalidade de 

Bolsa Apoio 2011. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos. 

 

Atenciosamente,  

 
 
 
 
 

PRAE e PROEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aos Chefes dos Departamentos dos cursos de graduação da UNEMAT 
 
Aos coordenadores dos Campi da UNEMAT 
 
 


