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EDITAL DE INSCRIÇÕES PARA O PROJETO “VERÃO NA UFPR LITORAL” 

 

O Edital trata das regras e critérios para as inscrições de atividades fins, em 

suas diferentes modalidades, bem como para as atividades de apoio ao 

projeto denominado “Verão na UFPR Litoral’. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO  

O projeto foi elaborado como evento de extensão universitária, 

submetido no Sistema Integrado de Gestão da Extensão Universitária da 

UFPR – SIGEU – e consiste em uma iniciativa da UFPR Litoral, com o intuito de 

promover a instituição a partir da difusão de suas ações, propiciar processos 

interativos e formativos com o público visitante e estimular novas 

experiências no campo das artes, cultura, ciência e recreação. O projeto é 

gratuito a toda a comunidade interna e externa à UFPR e aberto a todas as 

faixas etárias. 

As ações serão realizadas dentro das seguintes características: 

a. Apresentações de atividades artísticas e culturais: as iniciativas 

poderão ser vinculadas a projetos já existentes ou outras atividades 

individuais ou coletivas que promovam os princípios desenvolvidos 

pela universidade.  

b. Difusão de atividades acadêmicas e científicas: as iniciativas de 

divulgação das ações da UFPR poderão ser realizadas utilizando-se 

diferentes formas de interação, podendo ser de caráter permanente 

ou intermitente, lúdica ou expositiva, de caráter formativo ou 

ilustrativo.  

c. Atividades recreativas: as ações poderão ser adaptadas partindo-se 

de projetos existentes ou de execução inédita e específica para o 
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tempo desse projeto. No entanto, devem ser observadas as condições 

materiais das instalações existentes no Setor Litoral.  

Todas as atividades descritas nas alíneas “a”, “b” e “c” deverão ser 

agendadas com antecedência para permitir tanto a reserva de espaços 

quanto a sua devida divulgação, conforme informado no item 3 deste Edital 

(Cronograma de atividades). 

 

2. ELEGIBILIDADE DAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES  

Serão admitidas propostas oriundas de projetos de extensão, pesquisa, 

projetos vinculados a programas acadêmicos, iniciativas vinculadas aos 

espaços pedagógicos da UFPR Litoral e demais atividades de outros setores 

acadêmicos da UFPR. Atividades externas à UFPR serão avaliadas conforme 

atendimento dos princípios e critérios do evento. Todas as atividades serão 

avaliadas pela equipe gestora do projeto quanto à aderência aos objetivos 

do projeto e às possibilidades de suporte de equipe e materiais 

demandados. Após análise, os proponentes serão comunicados quanto à 

elegibilidade das atividades. 

 

3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

As atividades do projeto Verão na UFPR Litoral terão início no dia 16 de 

janeiro, com previsão de encerramento no dia 15 de fevereiro de 2019. Serão 

realizadas atividades, nesse período, às segundas, quartas e sextas-feiras, 

preferencialmente nos períodos da manhã e tarde, sempre que houver 

agendamento prévio de atividades. Em caráter excepcional, poderão ser 

agendadas atividades no período noturno, bem como nos finais de semana. 

 

4. SUBMISSÃO DE PROPOSTAS  

O recebimento das propostas ocorrerá por demanda espontânea, 

sendo admitidas já a partir da publicação deste Edital. As propostas deverão 
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ser encaminhadas para a equipe gestora do evento, por meio do formulário 

eletrônico disponível no site da UFPR Litoral (www.litoral.ufpr.br) ou pelo link 

https://goo.gl/forms/37Gn5PsMZ44IhIpE3.  

As propostas deverão ser submetidas, preferencialmente, com pelo 

menos 10 dias de antecedência do início das atividades, para as devidas 

análises, preparações e divulgações.  

 

5. INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES DA UFPR LITORAL PARA APOIO ÀS 

ATIVIDADES 

Os estudantes da UFPR Litoral interessados poderão se inscrever como 

voluntários ou candidatos à bolsa a partir da publicação deste Edital e até o 

dia 06 de janeiro de 2019. Serão destinadas 10 (dez) bolsas no valor de 600,00 

(seiscentos reais - valor total de participação no projeto). As bolsas serão 

destinadas da seguinte maneira: 

- 01 (uma) bolsa para produção de material gráfico. É imprescindível 

conhecimentos e habilidades em programas de edição de imagens. 

- 01 (uma) bolsa para apoio operacional às demandas do projeto. 

- 08 (oito) bolsas para atuação em atividades para o desenvolvimento de 

atividades artísticas, culturais, científicas, acadêmicas ou recreativas do 

projeto (atividades fins). 

Somente serão destinadas bolsas àqueles que não possuem bolsas 

vinculadas a programas acadêmicos. Estudantes PROBEM estão aptos a 

concorrer às bolsas. As cargas horárias estarão vinculadas à modalidade de 

atividade desempenhada durante o período de 16 de janeiro a 15 de 

fevereiro de 2019. Todos os participantes, bolsistas ou voluntários, serão 

incluídos como integrantes do evento de extensão, com emissão de 

certificado de participação conforme carga horária total realizada. 

Os interessados devem se inscrever mediante o preenchimento do 

formulário disponível no site da UFPR Litoral (www.litoral.ufpr.br) ou pelo link 

https://goo.gl/forms/AM29iu8vI5WpllUG2.  
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O resultado da seleção de bolsistas e a relação de voluntários serão 

divulgados até o dia 10 de janeiro de 2019, no site da UFPR Litoral 

(www.litoral.ufpr.br). 

 

6. CASOS OMISSOS 

As situações não previstas neste Edital serão caracterizadas como 

excepcionalidades e tratadas pela equipe gestora do projeto. 

Quaisquer questionamentos, dúvidas e sugestões deverão ser dirigidas 

à equipe gestora do projeto, através do e-mail veraonaufprlitoral@ufpr.br. 

 

 

Matinhos, 21 de dezembro de 2018. 

 


