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COORDENADORIA DE EXTENSÃO 

 
 

 PROJETO: INCUBADORA DE PROJETOS ORGANIZACIONAIS E DO TRABALHO 

(INPRO) 

 

MODALIDADE DE BOLSA - Seleção de 08 (oito) extensionistas (bolsistas e voluntários) 

para o Projeto Incubadora de Projetos Organizacionais e do Trabalho (INPRO) do Curso 

de Gestão e Empreendedorismo do Setor Litoral da UFPR  

Coordenação do Projeto: Profª. Lucia Helena Alencastro 

                                            Profª. Cinthia Maria Abrahão  

 

1. DISCENTES PROVENIENTES DE: Todos os cursos de graduação ofertados no Setor 

Litoral  

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

- Participação em processos formativos por meio de estudos, pesquisas e discussões remotas de 

temáticas relacionadas ao Projeto; 

- Participação em reuniões remotas de planejamento, execução e avaliação do Projeto; 

- Sistematização e elaboração de relatórios; 

- Integração e atuação nos grupos de trabalho do Projeto; 

- Atuação nas atividades de pesquisa, elaboração de materiais didáticos e de apoio e assessoria 

on-line. 

 

4. LOCAL/LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES:  
- Plataformas on-line, redes sociais e outras mídias e redes sociais de comunicação que 

possibilitem o trabalho de forma remoto ou home office. 

 

5. CARGA HORÁRIA DEDICADA PELO/A ALUNO/A AO PROJETO: 12 h SEMANAIS  

 

6. VALOR DA BOLSA: R$ 400, 00/MÊS (As bolsas serão disponibilizadas na medida em que 

o projeto seja contemplado com editais de financiamento e respeitando-se a ordem de 

classificação no presente edital). 

7. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO:  A vigência da bolsa de extensão será para os 

meses de junho e julho, podendo ser prorrogada. 

 

8. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:  
- Preencher formulário de inscrição;  

- Estar regularmente matriculado/a em um dos cursos descritos no item (01) do edital ; 

- Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra instituição de 

ensino ou agência de fomento, nacional ou internacional, que exija exclusividade.  

 

9. FASES DA SELEÇÃO  
- Preenchimento do Formulário de Inscrição com produção de texto; 

- Entrevistas on-line. 

 

10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
- Interesse no aprofundamento de temáticas relacionadas ao empreendedorismo, geração de 

trabalho e renda, bem como outras formas de organização e gestão; 

- Mobilização e interesse para o trabalho coletivo, voltado à gestão de projetos, vinculado aos 

princípios da extensão universitária;  

- Disponibilidade de 12 horas semanais para se dedicar ao projeto de forma remota. 
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11. CALENDÁRIO  

 - INSCRIÇÕES DE 22/05  A  27/05  PELO SEGUINTE ENDEREÇO: 

https://docs.google.com/forms/d/1rGfzYSwM4dDFrdGtvnTCLurWtFDunDYvjBrPDGeP

bK4/edit 

 

- Entrevista remota: 28 de maio, horário a ser agendado com estudantes pré-selecionados nas 

inscrições. Os horários e selecionados serão devidamente comunicados por email. 

 

12. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  
Os resultados serão divulgados no dia 28 de maio a partir das 20 horas no seguinte endereço: 

http://www.litoral.ufpr.br/portal/gempreendedorismo/ 

 

12. DOCUMENTOS PARA ESTUDANTES SELECIONADOS E CONTEMPLADOS 

COM BOLSA:  

● Fotocópia de documento oficial de identidade e CPF  

● Declaração de matrícula  

● Termo de compromisso e plano de trabalho  

● Conta corrente em qualquer banco (caso seja contemplado com bolsa) 

 

                                                                                                        

                                                                                                      Matinhos, 22 de maio de 2020. 
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