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Edital de seleção de Bolsista PIBIS 

 

O projeto Itinerários de arte pública: pesquisa e registro em comunidades de práticas 

- Modelando a Interculturalidade - o ensino da Língua Brasileira de Sinais mediado 

por práticas de arte cerâmica do Setor Litoral da UFPR, coordenado pela Dra. Ana 

Elisa de Castro Freitas e orientado pelo: Me. Ringo Bez de Jesus, está selecionando 

um(a) estudante surdo(a) (conforme Edital no 01/2021- Superintendência de 

Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade -  PIBIS 2021/2022 – 

UFPR/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA) para o desenvolvimento da pesquisa contemplada 

no referido edital.   

 

Inscrições: de 10 a 12 de setembro de 2021 (até as 23:59min) 

 

Para a inscrição, enviar e-mail com comprovante de matrícula para: 

interpretação.litoral@ufpr.br com o assunto “Edital de seleção de Bolsista PIBIS 202” 

 

ENTREVISTA: 13 de setembro de 2021 no período da tarde, entre 14 e 15 

horas, conforme horários a serem encaminhados pelo e-mail da inscrição no período 

da manhã no mesmo dia.  

 

Valor da Bolsa: 400,00 

 

Requisitos para participar da seleção: 

 

1. não possuir nenhum curso superior concluído; 

2. ter ingressado na UFPR em um dos grupos de cotas para pessoas com 

deficiência, exclusivamente para pessoas surdas, que independentemente da 

renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) 

3. Ser estudante oriundo de escola pública, que tenha cursado no mínimo duas 

das últimas quatro séries do ensino fundamental e todas as séries do ensino 

médio em escola pública municipal, estadual ou federal, sendo possível a 
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exceção de um ano letivo (3o ano do ensino médio) cursado em escola 

particular;  

4. estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPR há no 

mínimo um semestre; 

5.  apresentar tempo disponível de 12 (doze) horas semanais para dedicar às 

atividades previstas no edital de seleção, de forma que a carga horária 

relativa à Bolsa não se sobreponha aos horários de suas atividades 

curriculares;  

6. conhecer e concordar com os Termos estabelecidos no Edital no 01/2021- 

Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade -  PIBIS 

2021/2022 – UFPR/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA EDITAL e no Termo de 

Compromisso; 

7. não acumular bolsas de qualquer outra natureza; auxílios do PROBEM não 

são considerados como Bolsas; 

8. não ter vínculo empregatício; 

9. desenvolver em conjunto com seu orientador, ou orientadora, um plano de 

atividades de pesquisa e/ou extensão universitária relacionados com a área 

de conhecimento do seu curso. 

 

Maiores informações através do e-mail interpretacao.litoral@ufpr.br 
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