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A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Sergipe torna público o quarto

calendário de processo seletivo de discentes do Edital 004/2021/PROEST, para o Programa de

Apoio ao Desenvolvimento da Aprendizagem Profissional – PRODAP, especificamente para os

planos de trabalho a seguir:

PLANO DE TRABALHO UNIDADE COORDENADOR VAGAS
Apoio à coleção herpetológica da ufs

(CHUFS) Departamento de biologia Renato Gomes
Faria 1

Apoio em saúde mental à assistência
estudantil

Divisão de programas de
assistência e integração

João Paulo
Machado Feitoza 3

Comunicação e marketing dos
programas de pós-graduação em

economia

Programa de pós-
graduação em economia

Denisia Araujo Das
Chagas 1

Curadoria da coleção de cultura de
micro-organismos de Sergipe

CCMO_SE

Departamento de
morfologia

Antonio Marcio
Barbosa Junior 1

Desenvolvimento de aprendizagem
profissional de estudantes em
atividades nos laboratórios de

microscopia eletrônica de varredura
e fluorescência de raios X

Programa de pós-
graduação em geociências

e análise de bacias
Herbet Conceicao 1

Implantação de tecnologias de
informação para otimização das

atividades administrativas do NIPPEC

Núcleo integrado de pós-
graduação e pesquisa em

educação e ciência -
Itabaiana

Jose Gerivaldo Dos
Santos Duque 1

Inovação Centro de inovação e
transferência de tecnologia

Antonio Martins De
Oliveira Junior 2

Ufs Ambiental: Monitoramento e
manejo de animais no campus

Departamento de gestão
ambiental e segurança do

trabalho

Genesio Tamara
Ribeiro 1

A. De 28 de setembro a 4 de outubro: Inscrições de discentes no SIGAA

Inscrições para os Planos de Trabalho listados anteriormente que encontram-se com vagas a

preencher (PORTAL DO DISCENTE > BOLSAS > OPORTUNIDADES DE BOLSAS > PRODAP).

B. De 5 a 20 de outubro: Realização das seguintes etapas:



 Comunicação com os discentes inscritos:

Os setores devem comunicar por e-mail o dia, local e hora da seleção aos alunos

candidatos listados em AÇÕES ACADÊMICAS INTEGRADAS > PRODAP > PROCESSOS

SELETIVOS > GERENCIAR PROCESSOS SELETIVOS > LISTAR INSCRITOS.

 Seleção dos discentes pelos setores dos planos aprovados, conforme critérios estabelecidos

no plano de trabalho submetido:

Aplicação de prova e/ou entrevista de seleção.

Obs.: Discentes que não atendem requisitos previstos em edital não podem ser

impedidos de participar da seleção. Os impedimentos deverão acontecer somente no

momento de indicação à bolsa.

 Divulgação do resultado preliminar e de prazo para recurso aos envolvidos:

Os setores devem divulgar por meios próprios de comunicação o resultado

preliminar e o prazo para que os discentes participantes possam interpor

recurso através do e-mail do setor responsável pela proposta do Plano de Trabalho.

 Envio do resultado final da seleção dos discentes:

Os setores devem comunicar à PROEST o resultado final por ordem de classificação

através do preenchimento de formulário disponível

em https://forms.gle/WMXWFvnYfJSarYcZ9. Obs.: deve conter a situação de todos

os inscritos, inclusive os reprovados.

 Cadastro de Aprovados e Reprovados no Sistema:

Os setores devem, no SIGAA:

1. Cadastrar, para cada inscrito, a situação de Aprovado ou Reprovado (AÇÕES

ACADÊMICAS INTEGRADAS > PRODAP > PROCESSOS SELETIVOS > GERENCIAR

PROCESSOS SELETIVOS > PROCESSAR RESULTADOS). Obs.: Todos os classificados são

Aprovados, independente do número de vagas.

https://forms.gle/WMXWFvnYfJSarYcZ9


 Indicação à bolsa remunerada e/ou voluntária:

Selecionar, entre os discentes aprovados, os indicados a bolsistas e/ou voluntários

(AÇÕES ACADÊMICAS INTEGRADAS > PRODAP > PROCESSOS SELETIVOS > GERENCIAR

PROCESSOS SELETIVOS > INDICAR DISCENTES).

Obs.: Somente poderão ser indicados a bolsistas remunerados Prodap os

discentes que estão como aptos na Chamada Pública de Avaliação

Socioeconômica. Consultar da seguinte forma:

1. Ver a lista do último resultado publicado referente ao edital de 2022 disponível

em https://proest.ufs.br/conteudo/70304-resultado-final-da-chamada-publica

2. Aluno está com parecer de apto? Pode ser indicado.

3. Aluno não está nem com parecer de apto, nem de inapto? Ver o resultado

publicado do edital de 2021, disponível em https://proest.ufs.br/conteudo/69502-

resultado-final-da-chamada-publica

4. Aluno está com parecer de apto? Pode ser indicado.

 Anuência ao Termo de Compromisso:

Os discentes devem dar anuência ao Termo de Compromisso no SIGAA [AÇÕES

ACADÊMICAS INTEGRADAS > PRODAP > MEUS PLANOS DE ATIVIDADE (ASSINAR

TERMO DE COMPROMISSO)].

Obs.: O prazo é de 5 (cinco) dias corridos a partir da indicação no sistema. O início

das atividades se dará imediatamente a partir da assinatura do Termo de

Compromisso.

C. 24 de outubro: Divulgação do Resultado final

A PROEST divulgará o resultado final em proest.ufs.br.

São Cristóvão, 29 de setembro de 2022.

Profa. Dra. Valéria Priscila de Barros

Pró-reitora de Assuntos Estudantis em exercício
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