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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de 1 bolsista de extensão 

para atuar no âmbito da Atividade de Extensão Dragão Branco Aerodesign - Classe Regular 

2022, sob a coordenação de Vitor Ramos Franco (Departamento de Engenharia Mecânica – 

DEMec). As bolsas referem-se ao período de abril a julho de 2022 e equivalem ao montante de R$ 

320,00 por mês.  

Poderão se inscrever os(as) estudantes de graduação da UFSCar que atenderem aos 

seguintes critérios:  

• Estar regularmente matriculado(a) no respectivo curso; 

• Ter cursado (por completo) os dois primeiros anos do respectivo curso; 

• Ter experiência em projeto de aeronaves; 

• Ter participado de competições estudantis. 

O processo de seleção será constituído das seguintes etapas:  

• Etapa 1. Inscrição dos(as) candidatos(as) 

• Etapa 2. Análise do histórico escolar completo 

• Etapa 3. Entrevista 

• Etapa 4. Divulgação do(a) bolsista selecionado(a) 

Os critérios de seleção serão os seguintes:  

• Critério 1: Desempenho do(a) estudante no respectivo curso: nota de 0 a 10; 

• Critério 2: Experiência em projeto de aeronaves: nota de 0 a 10; 

• Critério 3: Experiência em elaboração de relatórios: nota de 0 a 10; 

Considera-se aprovado(a) o(a) estudante que obtiver a nota maior resultante da soma das 

notas obtidas em cada um dos critérios. 

O cronograma de realização do processo seletivo para o ano de 2022 é: 

• Inscrição dos(as) candidatos(as): 04/04 a 10/04 

• Divulgação dos(as) alunos(as) inscritos(as): 11/04 

• Análise da documentação: 11/04 

• Entrevista: 12/04 

• Divulgação do(a) bolsista selecionado(a): 13/04 

Para se inscrever, o(a) estudante deve enviar um e-mail para vrfranco@ufscar.br com o 

seguinte assunto: Inscrição processo seletivo bolsa – Dragão Branco Aerodesign 2022. Ainda, deve 

anexar o histórico completo (em formato PDF). Um e-mail de confirmação será enviado ao(a) 

candidato(a) até o término do período de inscrição. A lista dos(as) estudantes inscritos(as) será 

divulgada no site: mecanica.ufscar.br/extensao/processo-seletivo-aerodesign. 
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A entrevista será realizada de forma on-line. O horário e o link do Google Meet serão 

enviados ao(s) candidato(s) juntamente com o e-mail da confirmação da inscrição.  

O resultado do processo de seleção será divulgado no site: 

mecanica.ufscar.br/extensao/processo-seletivo-aerodesign na data referida anteriormente.  
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