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Edital de Seleção para Bolsa de Iniciação à Gestão (BIG UNIFESP) 
Vaga para Organização de acervos para o repositório de documentos 

digitais e manutenção do site da Sala de Iniciação Científica do 
Departamento de História da UNIFESP 

 

OBJETIVOS: 
Área de alocação do bolsista: Organização de acervos para o repositório de documentos digitais 

e manutenção do site da Sala de Iniciação Científica do Departamento de História da UNIFESP. 
Supervisor do Projeto: Prof. Dr. André Roberto de A. Machado 
Número de bolsas: 01 (uma). 
Remuneração: R$ 400,00 mensais. 
Duração: 10 meses (março a dezembro de 2019). 
Número de horas de dedicação ao projeto: 12 horas semanais, dividas em 04 dias por 

semana. O horário será combinado entre o bolsista e o supervisor, respeitando o total acima. A 
atividade ocorrerá presencialmente no campus. 

O Bolsista BIG não pode acumular essa remuneração com outras bolsas acadêmicas como 
PIBIC, FAPESP ou CNPq. Durante toda a duração do projeto o aluno precisará ter pelo menos 75% 
de presença em todas as UCs em que estiver matriculado.  

Local de realização do projeto: Sala de Iniciação Científica e do PET (220 – Prédio 
Acadêmico) e Centro de Memória e Pesquisa Histórica, Campus Guarulhos da UNIFESP.   

Inscrição: de 13 a 18 de fevereiro de 2019.  
Data e horário da entrevista: dia 21/02/2019, das 18:30hs às 19:30hs, na sala 145 do Prédio 

Arco (sala dos professores). As entrevistas acontecerão na ordem de chegada dos candidatos. Após 
as 19:30hs, não havendo candidatos, ela será encerrada.  

Divulgação do resultado: dia 22/02/2019.  
 
 

DESCRIÇÃO DO PROJETO E DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO 
BOLSISTA: 

A sala de Iniciação Científica do Departamento de História da UNIFESP (LICH) é um recurso 
existente desde 2012, com equipamentos adquiridos com recursos de diversas agências de 
fomento. Sua função é dar estrutura para alunos de Iniciação Científica, especialmente para 
aqueles que trabalham com fontes digitais. Desde o ano passado, estamos aumentando a oferta 
de documentos digitais que podem ser utilizados por esses estudantes, o que estamos chamando 
de “acervos com curadoria docente”. Basicamente, professores do departamento disponibilizam 
parte dos seus acervos de pesquisa em diversos suportes (microfilmes, sobretudo) para que sejam 
digitalizados e disponibilizados pela rede interna. O professor faz a seleção e escreve um pequeno 
texto explicando a importância daquele acervo e como pode ser usado.  Hoje temos milhares de 
documentos disponibilizados nesse formato, organizados em 4 coleções. Uma das funções do 
bolsista será dar continuidade a esse processo.  

De forma integrada a ação acima, o bolsista também fará a manutenção do site atual do 
LICH, que é uma porta de entrada para as atividades do Laboratório, inclusive desses acervos. O 
site atual do LICH pode ser consultado em: http://lich.sites.unifesp.br/index.php/pt/  

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/
mailto:prae@unifesp.br
http://lich.sites.unifesp.br/index.php/pt/


Universidade Federal de São Paulo 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

Rua Sena Madureira, 1500 - 1º Andar - CEP 04021-001 - Vila Mariana - São Paulo - SP - Brasil 

Telefone: (11) 3385-4102 

C.C.: 001.017.000 - Home-page: http://www.unifesp.br/reitoria/prae/ - E-mail: prae@unifesp.br 

 

 

 
Dentro desses objetivos, seriam atividades do bolsista: 
a) Em conjunto com os coordenadores da sala de IC, fazer a captação dos acervos 

documentais com os professores 
b) fazer a digitalização dos documentos  
c) Fazer as cópias nos servidores da UNIFESP 
d) Criar mecanismos para a digitalização do acervo 
e) fazer a manutenção do site existente do LICH 
 
 

INSCRIÇÃO E FORMA DE SELEÇÃO: 
As inscrições acontecerão entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 2019. Para se inscrever o 

aluno deve preencher os dois formulários que estão no final desse edital. Esclarecemos que o 
preenchimento dos formulários não implicam na concessão da bolsa, sendo apenas uma etapa 
da seleção. Após o preenchimento, os formulários e o histórico escolar atualizado devem ser 
enviados, em anexo, para o e-mail andre.machado@unifesp.br. Caso o aluno esteja vinculado a 
Programas de Permanência Estudantil da PRAE, deve mandar em anexo nesse mesmo e-mail um 
comprovante disso.  

A seleção será feita por uma entrevista da qual só participarão os alunos previamente 
inscritos. A entrevista acontecerá no dia 21/02/2019, das 18:30hs às 19:30hs, na sala 145 do Prédio 
Arco (sala dos professores). As entrevistas acontecerão na ordem de chegada dos candidatos. Após 
as 19:30hs, não havendo candidatos, ela será encerrada. 

A seleção levará em conta as seguintes características dos candidatos: a) 
Preferencialmente, alunos da graduação em História; b) Ter bom histórico escolar; c) 
Preferencialmente, já ter cursado as UC´s de Lab I, II e III; d) Ter experiência demonstrada na 
construção de sites; e) Ter disponibilidade para aprender a linguagem Joomla, se necessário; f) 
Atendidas as condições acima e em igual nível de conhecimentos acadêmicos e técnicos, serão 
priorizados alunos vinculados a Programas de Permanência Estudantil da PRAE como critério de 
desempate. 

Casos omissos serão decididos pelo supervisor do projeto.  
 
Guarulhos, 12 de fevereiro de 2019.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO – BIG Edital Universal 
 

 

Eu,   , estudante 

regularmente  matriculado(a)  no  curso , sob o 

número de matrícula , declaro estar ciente da concessão da bolsa pelo 

Programa de Bolsa de Iniciação à Gestão no valor de R$ 400,00, com duração máxima 

de 10 (dez) meses. 

Desta forma, observando as normas e princípios do Programa de Bolsa de Iniciação 

à Gestão (BIG), estou ciente: 

• De todos os termos constantes no edital PRAE 14/2018; 

• Que a continuidade da concessão da bolsa está sujeita à avaliação da frequência 

de 75% em todas as unidades curriculares em que eu estiver matriculado(a); 

• Que qualquer alteração referente à minha participação no projeto original para o 

qual fui selecionado deverá ser comunicada pelo supervisor à coordenação do 

Programa de Bolsa de Iniciação à Gestão; 

• O bolsista BIG não poderá acumular mais de uma Bolsa Acadêmica remunerada 

(Iniciação Científica, CNPq, Fapesp, Extensão, Monitoria, PIBID, Novos 

Talentos, PET, ou outras). 

 

Comprometo-me: 

• Informar ao supervisor do projeto qualquer mudança de status de matrícula, seja 

em casos de trancamento, suspensão, licenças e desistências, assim como 

qualquer alteração de dados cadastrais, tais como e-mail e dados bancários. 

 

 

  , de de 2019. 
 

 

 
 

 

Assinatura do(a) bolsista 

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/
mailto:prae@unifesp.br


Universidade Federal de São Paulo 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

Rua Sena Madureira, 1500 - 1º Andar - CEP 04021-001 - Vila Mariana - São Paulo - SP - Brasil 

Telefone: (11) 3385-4102 

C.C.: 001.017.000 - Home-page: http://www.unifesp.br/reitoria/prae/ - E-mail: prae@unifesp.br 

 

 

DADOS DO BOLSISTA 
 

Nome: 

Matrícula: 

Campus: Curso: 

Email: 

Telefone: 

CPF: 

RG: 

Banco: 

Agência: Conta Corrente: 

Supervisor: 

Projeto: 
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