
    
 

Unidade Multidisciplinar de Memória e Arquivo Histórico (UMMA) 
 

Edital para seleção de bolsista - Programa Institucional de 
Acolhimento e Incentivo à Permanência Estudantil (Piape) 

 
Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de 1 (um) 

bolsista para atuar no âmbito do projeto “Reconstruindo a memória na UFSCar – 
um registro da história da gráfica, serralheria, marcenaria e restaurante 
universitário do campus São Carlos”, sob a coordenação da diretora da Unidade 
Multidisciplinar de Memória e Arquivo Histórico (UMMA-SIBi/UFSCar) – Claudia de 
Moraes Barros Ramalho. Esta atividade tem por objetivo a produção de breves 
documentários acerca da história e trajetória de alguns dos setores mais antigos da 
Universidade como a Gráfica, Marcenaria e Serralheria que estão quase extintos na 
Universidade cujos servidores muito contribuíram para a construção da UFSCar. 
Pretende-se também entrevistar os últimos servidores do quadro da UFSCar lotados 
no Restaurante Universitário.  

O presente edital será divulgado no site da UMMA e redes sociais da UMMA e 
do SIBi, e por e-mail via Coordenação de Curso. As bolsas referem-se ao período de 
18 de novembro de 2022 a 18 novembro de 2023 e equivalem ao montante de 
R$ 300,00 por mês, com carga-horária de 12 horas semanais. 

Poderão se inscrever os estudantes de graduação da UFSCar que atenderem 
aos seguintes critérios:  
 
 Critério 1: Estar regularmente matriculado no curso de graduação de Imagem 

e Som. 
 Critério 2: Receber bolsas provenientes do PAE, como moradia e alimentação. 
 Critério 3: Não receber outra bolsa acadêmica, de extensão ou bolsa 

assistencial (Ex: Bolsa Permanência - PBP, Promisaes, Bolsa Atividade). 
 
O processo de seleção será constituído das seguintes etapas:  
 Etapa 1: Manifestação de interesse e envio de documentação pelo candidato. 
 Etapa 2: Análise da documentação do candidato pela coordenadora da 

atividade. 
 Etapa 3: Seleção dos candidatos habilitados para entrevista. 
 Etapa 4: Realização de entrevistas dos candidatos com a coordenadora. 
 Etapa 5: Divulgação do resultado. 

Os critérios de seleção serão os seguintes:  
 Critério 1: Ter conhecimentos e habilidades técnicas para manuseio de câmera 

de gravação de vídeos. 



 Critério 2: Saber manipular software de edição de vídeos para edição de 
documentários. 

 Critério 3: Disponibilidade de horário para desenvolvimento das atividades.   
 
A inscrição deverá ser realizada por e-mail, enviando para: umma@ufscar.br 

no prazo de 11 a 17 de novembro de 2022 (impreterivelmente até meio dia). Os 
seguintes documentos devem estar anexados no e-mail: 
 Comprovante de matrícula e histórico escolar atualizado disponíveis no 

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA); 
 Cópia de um documento de identidade com foto. 

 
O resultado do processo de seleção será divulgado em 18 de novembro de 

2022, pelos meios de comunicação utilizados na divulgação deste edital. 


