
 
EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES  

CURSINHO SOLIDÁRIO 
Curso de Extensão 

 
Estão abertas as inscrições para estudantes formados ou regularmente matriculados no           

3º ano do Ensino Médio, ou equivalente, que tenham interesse em participarem do Cursinho              
Solidário promovido pela UFPR - Setor Litoral. 

O Cursinho Solidário tem como objetivos: 

Objetivo Geral: 
Oportunizar aos interessados que se adequam aos critérios e ao número de vagas, uma              
formação complementar com enfoque preparatório para o vestibular da UFPR - Setor Litoral e              
ENEM. 

Objetivos Específicos: 
∙ Promover estudos dirigidos sobre os temas comuns à formação no ensino médio            

reconhecidas como Linguagens, códigos e suas tecnologias; Ciências da Natureza;          
Ciências Humanas; Leitura e Produção de textos e Matemática e suas tecnologias; 

∙ Promover ações de extensão com a comunidade, permitindo uma formação mais ampla            
dos estudantes e educadores envolvidos e aproximando-os do cotidiano universitário;  

∙ Fomentar atividades de produção e divulgação das atividades realizadas pelo cursinho,           
assim como, de outras formações complementares ofertadas pela instituição; 

∙ Fomentar a interação dos estudantes secundaristas com estudantes de graduação; 
∙ Promover a interação dos estudantes com os educadores colaboradores do cursinho e            

demais professores da universidade de forma a despertar a busca do conhecimento.  
 
Poderão se inscrever estudantes que atendam aos seguintes critérios: 
 
∙ Ser oriundo de colégio público; 
∙ Estar cursando terceiro ano do ensino médio; quarto ano do magistério; ou que tenha              

concluído ensino médio. 
 
Os critérios de seleção e permanência serão: 
 
Em caso de mais estudantes matriculados que vagas disponíveis serão selecionados: 
∙ Os estudantes com maior idade (RG); 
∙ Os estudantes que possuam interesse e assiduidade e não extrapolem o limite de 3 faltas               

(não justificadas) ao longo do cursinho. 
 
Da lista de espera: 
 
Em caso de mais estudantes que as vagas ofertadas, uma lista de espera será criada para suprir                 
as vagas dos estudantes que porventura não atendam os critérios de seleção e permanência. 
 



Período de inscrição: 11/03/2020 a 22/03/2020. 

Carga horária semanal: 10 (dez) horas, desenvolvidas de segunda a sexta das 19h30min às              
21h30min. 
 
Local: Rua Jaguariaíva, 512, Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral, Sala 23B. 
 
Inscrição: Google Forms - link de acesso:       
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVy4xDPIxsUh0Krct9cKsc1iGzGxTOKynIHZGFBqcX
ydQzPg/viewform  
 
Divulgação da primeira lista de contemplados: Dia 27/03/2020, as 19 horas, atráves do portal              
Facebook UFPR Litoral 
 
Início das aulas 30 de março 19h30 
 
Etapas da seleção: 

∙ Apresentação de documentos no : RG, comprovante de conclusão do ensino médio            
(histórico escolar e/ou diploma), comprovante de matrícula do terceiro ano do ensino            
médio ou quarto ano do magistério; 

∙ Frequência nas aulas.  
  
Comissão de avaliação: Presidente: Prof.a Ana Josefina Ferrari 

 

 

_________________________________ 
Professores(as) 

 
__________________________________ 

Estudantes 
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