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EDITAL 01/2021 DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS DE EXTENSÃO “PROJETO 

DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - UFPR LITORAL” 

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná e o projeto de enfrentamento 

ao COVID-19 - UFPR litoral tornam público à abertura de inscrições para preenchimento das vagas 

destinadas a bolsistas e voluntários, conforme edital abaixo. 

1. EXTENSÃO 

 

Projeto de Extensão é a ação processual e contínua de caráter educativo, social, artístico, científico ou 

tecnológico que contempla os cinco princípios – Impacto e Transformação; Interação Dialógica; 

Interedisciplinaridade; Indissociabilidade e Impacto na Formação de estudantes, e visa resultado de mútuo 

interesse, para a sociedade e para a comunidade acadêmica. 

 

 

2. PROJETO 

 

2.1. Coordenação: professor Luciano Fernandes Huergo http://lattes.cnpq.br/1187599583784902 

2.2. Título: Projeto de Enfrentamento ao COVID-19 - UFPR Litoral 

2.3. Objetivo:: O objetivo é a realização de ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19, a fim 

de contribuir e educar a comunidade local por meio dos recursos humanos, tecnológicos, 

científicos e educacionais da UFPR Litoral para minimizar os impactos e garantir a saúde da 

população acadêmica e do seu entorno. 

2.4. Atuação: O projeto tem quatro linhas de atuação: 1) Testagem; 2) Fabricação Protetores faciais; 3) 

Produção Álcool; e 4) Ações educacionais de divulgação científica  

2.5. Atividades e atribuições dos bolsistas: a) Executar o plano de trabalho acordado com o professor 

responsável; b) atuar nas quatro linhas do projeto; c) participar de reuniões e treinamentos; h) 

Apoiar a elaboração relatórios, resumos e artigos científicos; J) Será OBRIGATÓRIA a 

participação na SIEPE da UFPR para estudantes de Iniciação Científica.  

2.6. Locais de desenvolvimento das atividades: ocorrerão principalmente de forma presencial no 

Setor litoral e nos municípios do litoral, em menor demanda ocorrerão atividades online. 

 

 

3. BOLSA 

 

3.1. Valor: O valor da bolsa é de R$400,00 

3.2. Carga horária: 12 horas semanais 

3.3. Vagas: esta seleção destina-se ao preenchimento de 2 vaga (bolsista) e até 12 vagas (voluntariado) 

que devem ser ocupadas por estudantes de cursos de graduação do setor litoral. 

3.4. Recebimento da bolsa: o candidato deve ter conta num banco com os seguintes quesitos: 1) a 

conta deve ser corrente, não sendo aceita conta de investimento ou conta poupança; 2) a conta 

corrente deve ter como titular o ou a bolsista; 3) a conta corrente deve ser individual, não será 

aceita conta conjunta; e 4) a conta corrente para recebimento da bolsa extensão poderá ser de 

qualquer banco no país e ativa (não bloqueada, não cancelada, nem inativa), de qualquer agência. 

 

http://lattes.cnpq.br/1187599583784902


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR LITORAL 

___________________________________________ 

Universidade Federal do Paraná | Setor Litoral  

Rua Jaguariaíva, 512 - Caiobá, Matinhos/PR 

41 3511-8300 | www.litoral.ufpr.br 

 

4. SELEÇÃO 

4.1. Requisitos: Para solicitar a inscrição, o candidato deve preencher os seguintes requisitos: a) estar 

regularmente matriculado em um curso da UFPR; b) não ser bolsista de qualquer outro programa 

(exceto PROBEM) durante o recebimento da bolsa; c) ter disponibilidade para dedicar-se, no 

mínimo 12 (doze) horas semanais, às atividades do programa; d) ter disponibilidade em realizar 

atividades presenciais no setor litoral; e) ter interesse no tema do projeto descrito item 2; g) possuir 

acesso à internet, computador e habilidades básicas com navegação na internet e redes sociais. h) 

não possuir vínculo empregatício, com jornadas de trabalho que comprometam a realização das 

atividades; i) possuir currículo na plataforma LATTES. 

4.2. Inscrição: devem ser realizadas pelo preenchimento do formulário de inscrição no link: 

https://forms.gle/qcD1LhEhFZUJckMS8 entre os dias 23/06/2021 a 27/06/2021 

4.3. Processo de seleção: haverá uma pré-seleção para entrevista por meio das respostas ao formulário 

e será divulgado dia 28/06/201 pela manhã até as 10:00 e será realizada entrevista virtual no dia 

28/06/2021 as 14:00, no setor litoral (laboratórios). 

4.4. Critérios: a) cumprir os requisitos descritos no item 4.2; b) ter computador e acesso a internet; c) 

ter disposição para aprender; d) noções de informática e estar disposto a desenvolver; e) ter 

disponibilidade de tempo; f) experiências anteriores; h) habilidades de comunicação. 

4.5. Resultados: será divulgado dia 29/06/2021 

4.6. Cronograma 

 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 23/06/2021 a 27/06/2021 

Divulgação dos candidatos aptos à entrevista  28/06/2021 (até 10:00) 

Entrevistas presenciais no Setor litoral. 28/06/2021 (ás 14:00) 

Divulgação dos resultados até 29/06/2021 

Data limite para inclusão de discentes no sistema 30/06/2021 

 

Matinhos, 23/06/2021 

 

Prof. Dr. Luciano Fernandes Huergo 

luciano.huergo@gmail.com 

https://forms.gle/qcD1LhEhFZUJckMS8

