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EDITAL LICENCIAR LIGEO 2022 – SELEÇÃO DE BOLSISTAS

No uso de suas atribuições, o coordenador da proposta Licenciar intitulada

“Educação Geográfica e Agroecológica em Tijucas do Sul e Antonina” seleciona

bolsistas para atuarem no referido projeto.

O projeto tem como descrição: O presente projeto licenciar é uma continuação

do projeto submetido em 2021 intitulado: LABORATÓRIO DE OBJETOS

EDUCACIONAIS DIGITAIS VOLTADOS A DOCÊNCIA DIGITAL NA EDUCAÇÃO

BÁSICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES que objetivou a geração de lives,

levantamento de Objetos Educacionais Digitais (OED) e a criação de um livro infantil

intitulado: “Tijucas e sua horta”. Desta forma, este novo projeto licenciar pretende

desenvolver o apoio a projetos voltados ao ensino de geografia, ensino de ciências e

agroecologia nas escolas estaduais de Antonina e na rede de escolas municipais de

Tijucas do Sul. O nosso objetivo é trabalhar com três linhas de ação: i) continuidade

da geração de lives denominadas encontros licenciar; ii) finalizar a criação do livro

intitulado: “Tijucas e sua horta” e iii) apoiar a implementação e desenvolvimento de

projetos voltados a educação em geografia e ciências por meio da abordagem em

torno da agroecologia. A metodologia que será preconizada neste projeto será a das

Ilhas de Racionalidade, de Gerard Fourez, no trabalho formativo dos bolsistas com a

formação continuada de docentes nestas unidades. Ressalta-se que este projeto

está interligado com o projeto de extensão Laboratório de Estudos em Ludicidade,

Tecnologia e Comunicação (LUTECOM), utilizando-se dos recursos disponíveis

neste outro projeto, tais como: computadores, impressoras, impressora 3D, gps,

dentre outros.

Desta forma, a seleção se dará pelas seguintes regras:

Art. 1 – São elegíveis ao posto de bolsista do projeto, estudantes devidamente
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matriculados em licenciaturas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Setor Litoral e no

Campus Pontal - CEM, nos seguintes termos:

- Ser preferencialmente estudante de Licenciatura em Geografia, Licenciatura em

Educação do Campo: Ciências da Natureza, Licenciatura em Ciências ou Licenciatura em

Ciências Exatas;

- Ter disponibilidade semanal de 12 horas para desenvolvimento das atividades de

bolsista, tais como: participação em reuniões e desenvolvimento das propostas de pesquisa

e organização de Recursos Educacionais Abertos;

- Ter disponibilidade de fazer estudos, leituras e desenvolver relatórios semanais

sobre o andamento das atividades previstas no plano de trabalho individual do bolsista;

- Ter disponibilidade para deslocamento aos campos de ação do projeto, que são os

municípios de Antonina, nos colégios Rocha Pombo e Hiram Rolim Lamas, e Tijucas do Sul

junto aos orientadores e colaboradores;

- Ter acesso à internet e computador, notebook ou desktop, e disposição para

desenvolvimento de atividades no LUTECOM, localizado a sala 36A do Setor Litoral;

- Estar em concordância com os termos colocados nas normativas para bolsistas

UFPR Licenciar.

Art. 2 – De acordo com o definido pela equipe LICENCIAR UFPR são destinadas a

este projeto o total de 6 bolsas, sendo 3 bolsas remuneradas e 3 bolsas voluntárias;

§ 1º - De acordo com o disposto pela equipe LICENCIAR UFPR as bolsas poderão

ter duração até 30 de dezembro de 2022.

Art. 3 – A inscrição na seleção se dará por meio de preenchimento de formulário

eletrônico disponível no site: https://forms.gle/hLaeVaRbf5HZWqUy7 até as 23 horas do dia

28 de Março de 2022 (segunda-feira).

§ 1º - Após verificada a possibilidade de participação do estudante no edital a

comissão de seleção publicará na página do LUTECOM no facebook a relação de

candidatos habilitados e os horários para entrevista com banca;

§ 2º - As entrevistas com a banca serão presenciais na sala 36A ou espaço multiuso

de Setor Litoral localizado no endereço: Jaguariaíva, 512 – Caiobá, Matinhos, Paraná, com

datas e horários divulgados no edital de deferimento de inscrições;

Art 4º - O resultado será divulgado no site do LUTECOM, no Facebook, após o
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término das entrevistas e os candidatos serão organizados por ordem de classificação.

Art 5º - Os candidatos selecionados terão até dia 04 de abril para assinar a

documentação dentro do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) UFPR; caso o candidato

selecionado não assine a documentação ele perde o direito à vaga no projeto. O resultado

deste certame poderá ser aproveitado para projetos de extensão e pesquisa dos docentes

envolvidos com o Licenciar.

Para fins de análise dos documentos, o site do LUTECOM no facebook é:

https://www.facebook.com/LUTECOM. Questões e dúvidas podem ser encaminhadas ao

email: lutecom.ufpr.litoral@gmail.com

Matinhos, 24 de março de 2022

EHRICK EDUARDO MARTINS MELZER

Coordenador projeto Licenciar 2022 e coordenador do LUTECOM.
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