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PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
PROCESSO SELETIVO
PROGRAMA DE INICIAÇÃO À GESTÃO NA PRAE – BIG PRAE (2018)
Visando potencializar as ações de permanência estudantil em atividades que
promovam a criação, o acompanhamento e o aprimoramento de políticas institucionais
sobre esse assunto, vimos por meio deste selecionar estudantes bolsistas para
participarem do Programa de Iniciação à Gestão na PRAE-2018, para atuação na Prae
– Reitoria ou locais previamente combinados com os supervisores da Bolsa, em
acordo com o Edital PRAE nº 07/2017 publicado em 08 de novembro de 2017.

Número de Bolsas destinadas as coordenadorias PRAE: 4 (quatro).

Podem concorrer estudantes de todos os campi.
Atribuições Gerais do(a)Bolsista*:
- Participar ativamente das ações de assistência estudantil;
- Apoiar a divulgação das atividades da PRAE, SSCD e NAEs entre os estudantes;
- Participar e apoiar a organização da Mostra BIG e demais atividades comuns aos
BIG em todos os campi;
- Colaborar na criação e implementação de campanhas da PRAE/NAES, coletas de
dados etc;
- Confeccionar relatório final conforme orientações da PRAE.
*As atribuições específicas estão descritas a seguir. O Plano de trabalho será
realizado em conjunto com supervisor(a).

Distribuição das bolsas*:
Coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de Permanência – 2 (duas).
CEPEG (Comissão de Estudo do Perfil do Estudante de Graduação) – 1 (uma).
Comunicação – 1 (uma).
*Os(as) interessados(as) podem se inscrever em mais de uma vaga para fins de
seleção, porém só poderão ser contemplados com uma bolsa.

Cronograma de Seleção PRAE:
Será admitida a inscrição somente via internet, solicitada no período entre 13 de
dezembro de 2017 a 02 de fevereiro de 2018.
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Link de Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/1bbU1LsFwLuHS0CErqz4ALwGfe851WcMRnpCP9Q3eoI/viewform
Até o dia 09/02/2018 as inscrições deferidas serão publicadas no site da PRAE,
juntamente com as informações sobre locais e horários do processo seletivo*.

Processo seletivo: 19 a 23/02/2018
Divulgação dos Resultados: 28/02/2018 (nomes dos selecionados para bolsa e lista
de espera).
*Local da Seleção: será divulgado conforme número de inscritos e, contemplando a
possibilidade de haver inscritos de vários campi da Unifesp, de forma que a seleção
poderá ser à distância (entrevista). Aguarde divulgação e verifique condições
específicas de cada vaga neste processo seletivo.

PROJETOS, RESPONSÁVEIS, BOLSAS, REQUISITOS E INSCRIÇÃO

Projeto: “COMISSÃO DE ESTUDO DO PERFIL DO ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO
(CEPEG)”
Número de bolsas: 1 (um)
Atribuições específicas: o(a) bolsista apoiará o trabalho da Comissão de Estudo do
Perfil do Estudante de Graduação;
- Levantar, tabular e analisar dados;
- Participar das reuniões da CEPEG;
- Arquivar, organizar e confeccionar documentos;
- Organizar e participar de reuniões acadêmicas e de gestão da comissão;
-Organizar seminários e eventos;
- Planejar, executar e avaliar as políticas de assistência estudantil.
Conhecimentos necessários: conhecimento de informática, estatística, manuseio de
tabelas, Excel.

Projeto: “COMUNICAÇÃO PRAE”
Número de bolsas: 1 (um)
Atribuições específicas: O(a) bolsista de comunicação da Prae irá atuar, em
conjunto com a equipe multiprofissional da Prae e a equipe de comunicação
institucional da reitoria. de aproximar e envolver os estudantes da Unifesp em
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demandas transversais ao trabalho com os assuntos estudantis, favorecendo e
ampliando a interlocução da equipe Prae e os estudantes.
-Auxiliar na criação, organização e divulgação de campanhas, projetos e eventos;
-Buscar informações, materiais e redes sobre temáticas pertinentes;
-Produzir materiais gráficos e comunicação em redes sociais;
-Realizar articulações com coletivos e representatividades estudantis.

Conhecimentos necessários:
As campanhas e materiais com as quais a Prae lida referem-se geralmente a questões
voltadas aos Direitos Humanos/Estudantis (campanhas em prol do respeito a
diversidade e da inclusão e contra violência, trote, preconceito e intolerância). Nesse
sentido, é desejável que o(a) bolsista tenha interesse sobre esses temas e afinidade
com a perspectiva de garantia e defesa de direitos, especialmente no espaço
universitário. Além disso, a característica da bolsa exige boa comunicação e diálogo
com estudantes, conhecimentos e facilidade de navegação na internet e informática,
com programas próprios para atividades gráficas, elaboração de folders, cartazes.

Projeto: “AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL”
Número de bolsas: 2 (duas)
Atribuições específicas:
-Participar do planejamento, execução e avaliação de ações de assistência estudantil;
-Realizar levantamento e consolidar dados sobre o
Permanência/Programa de Bolsa Permanência (PAPE/PBP);

Programa

de

Auxílio

-Cuidar do arquivo, organização e confecção de documentos;
-Organizar e participar em reuniões acadêmicas e de gestão da comissão;
-Organizar seminário e eventos.

Conhecimentos necessários:
As questões com as quais este projeto lida referem-se geralmente a questões voltadas
aos Direitos Humanos/Estudantis (campanhas em prol do respeito a diversidade e da
inclusão e contra violência, trote, preconceito e intolerância). Nesse sentido, é
desejável que o(a) bolsista tenha interesse sobre esses temas e afinidade com a
perspectiva de garantia e defesa de direitos, especialmente no espaço universitário.
Além disso, a característica da bolsa exige conhecimentos e facilidade de navegação
na internet e computação.
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Campus: para esta vaga poderão participar estudantes dos cursos de Ciências
Sociais (Guarulhos) e Serviço Social (Baixada Santista).

Eventuais dúvidas que não sejam possíveis de serem resolvidas com a leitura do
Edital nº 07/17-BIG/PRAE, ou podem ser encaminhadas para a Prae no email:
prae@unifesp.br.

SÃO PAULO, 14 DE DEZEMBRO DE 2017.
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