
CHAMADA INTERNA PROEC/UFPR Nº. 02/2020-Seleção de Ações Extensionistas
NÃO VINCULADAS a Programa/Projeto de Extensão em tempos de pandemia para
concessão de bolsas de extensão de caráter extraordinário

SEGUNDO EDITAL DE SELEÇÃO DISCENTE

PROJETO: Diagnóstico sobre cuidados pessoais relacionados a evitar o contágio
ao COVID 19: Uma análise comparativa entre cidades pequenas e grandes
centros urbanos no Paraná.

MODALIDADE DE BOLSA: Bolsa extensão

CURSO DE ORIGEM: Curso de Ciências Ambientais

COORDENADOR: Prof. Luiz Augusto Macedo Mestre

1. SERÃO SELECIONADOS ALUN@S DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFPR.

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
Cada alun@ enviará os questionários direcionados a pessoas que moram nas

cidades foco utilizando as redes sociais e seus contatos pessoais. Os respondentes
serão anônimos. @s alun@s serão responsáveis pela administração dos dados no
Google Forms e pela edição dos resultados. Os resultados serão posteriormente
reunidos e comparados conjuntamente em reuniões viruais junto com o professor
orientador. Serão gerados relatórios por cidades e um comparativo para cada questão.
Finalmente estes relatórios serão amplamente divulgados a comunidade pelas redes
sociais e enviados ao orgãos administrativos destes municípios.

3. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES:
As atividades serão remotas.

4. CARGA HORÁRIA DEDICADA PEL@ ALUN@ AO PROJETO: 12 horas semanais.

5. VALOR DA BOLSA: R$ 400, 00 / mês (duração de 2 meses).

6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO: de 04 de junho a 30 de julho de 2020.

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:
- Ter acesso a internet
- Estar regularmente matriculad@ na UFPR
- 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.

8. SELEÇÃO:
- Envio dos seguintes documentos até 3 de junho de 2020 (11:30hs):
Enviar por email a: luiz.mestre@ufpr.br
A) Um breve currículo de uma página.
B) Uma Carta de Intenções de uma página, mencionando: 1) motivo(s) de querer
participar da ação extensionista tratada por este edital; 2) possíveis contribuições dentro das
atividades propostas.

9. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA SELEÇÃO:
- Uma relação com os nomes d@s candidat@s selecionad@s será divulgada até 23h59min do
dia 3 de junho de 2020, em ordem de classificação, na página oficial do curso de Ciências
Ambientais UFPR. http://www.litoral.ufpr.br/portal/ambientais/

mailto:luiz.mestre@ufpr.br


CHAMADA INTERNA PROEC/UFPR Nº. 02/2020-Seleção de Ações Extensionistas
NÃO VINCULADAS a Programa/Projeto de Extensão em tempos de pandemia para
concessão de bolsas de extensão de caráter extraordinário
DESCRIÇÃO DETALHADA DA AÇÃO EXTENSIONISTA:

Diagnóstico sobre cuidados pessoais relacionados a evitar o contágio ao COVID
19: Uma análise comparativa entre cidades pequenas e grandes centros urbanos
no Paraná.

OBJETIVO:

Esta ação tem o objetivo de coletar informações padronizadas para descrever hábitos
de higiene pessoal e cuidados para se evitar o contágio d@s morador@s de cidades
consideradas pequenas (com menos de 50.000 habitantes) e cidades grandes (com
mais de 100.000 habitantes). Esta ação tem foco direto relacionando a condição de
higiene e cuidados pessoais de moradores e o tamanho do centro urbano. A proposta
visa gerar informação sobre a situação de municípios e o nível de contágio de seus
moradores. Sugerimos como hipótese central que cidades maiores, por terem mais
casos, seus moradores tem mais cuidados relativos a contaminação por este novo
virus, que os municípios menoresm por terem menos casos e assim menor
preocupação com o tema.

METODOLOGIA:

Serão enviados questionários online baseados em perguntas fechadas direcionadas a
ao tema higiene pessoal e cuidados com compras e isolamento social, a 30 moradores
de cada município (totalizando 180 pessoas entrevistadas). Sugere-se três cidades com
menos de 50.000 habitantes, como Matinhos, Jandaia do Sul e Palotina (viabilizado
pelos campi da UFPR e conhecimento de alun@s locais). E três grandes centros
urbanos incluindo Curitiba, Maringá e Londrina (os tres maiores centros urbanos do
Paraná).

PUBLICO ALVO:

População em geral.

BASE COMPARATIVA E PRINCÍPIOS EXTENSIONISTAS:

O seguinte plano segue os princípios extensionistas incuindo 1) Impacto e
transformação social, estabelecendo a inter-relação entre a universidade, seus alunos e
os demais segmentos da sociedade; 2) impacto na formação das e dos estudantes,
fortalecendo a experiência discente em termos teóricos, metodológicos e de cidadania.

A ação discente desta proposta é baseada na coleta de dados e a produção de um
documento descritivo com potencial informador às comunidades das cidades foco
como também, depois de divulgada pode ser utilizada como base de informação para
governantes e ações de politicas públicas. O potencial tranformador desta proposta
está direcionado a um método padronizado e comparativo, permitindo uma
abordagem científica de comparação dos centros urbanos e ao mesmo tempo trazendo
informações de grande importancia a população em geral, permitindo identificar
padroes de cuidados e possibilidades de contágio nos municipios. Em um caráter
transdisciplinar envolvendo alunos de qualquer curso baseado em questões sociais e
divulgação a comunidade em geral.


