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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA1 

 

PROJETO DE EXTENSÃO “SABERES E FAZERES DO MAR” 

  

A Professora Vanessa Marion Andreoli, do Setor Litoral, torna público o edital de 

seleção de 01 (um/a) bolsista para atuação no Projeto de Extensão “Saberes e 

Fazeres do Mar: diálogos entre o currículo e a realidade local nas escolas das ilhas 

do litoral paranaense”. 

 

1) Modalidade: Bolsa de Extensão 

 

2) Requisitos: Poderão se candidatar os/as estudantes com matrículas ativas nos 

cursos do Setor Litoral (Licenciatura em Educação do Campo, Licenciatura em 

Ciências, Licenciatura em Geografia, Agroecologia, Gestão de Turismo, Ciências 

Ambientais) e do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar 

(Licenciatura em Ciências Exatas, Engenharia Ambiental e Sanitária, 

Oceanografia) que: 

• Apresentem frequência e desempenho acadêmico satisfatórios no curso; 

• Residam no Litoral do Paraná e tenham disponibilidade semanal de deslocamento 

para as ilhas do litoral do Paraná; 

• Possuam conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias 

digitais de comunicação e de informação; 

• Tenham interesse e aproximação com a temática da Educação Ambiental e 

comunidades marinho-costeiras; 

• Realizarem a inscrição para a bolsa de acordo com o item 7 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. 
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3) Valor e duração da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais por 12 meses 

 

4) Atividades a serem desenvolvidas pelo/a bolsista: 

Apoio na organização e no planejamento das diversas ações realizadas pelo projeto; 

Acompanhamento da equipe nas saídas de campo do projeto para as ilhas do Litoral 

do Paraná; Comunicação e divulgação das ações desenvolvidas pelo projeto nas 

mídias sociais; Participação no SIEPE em 2022. 

 

5) Data limite e local para inscrição:  

13 a 20/04/2022 – Formulário eletrônico: https://forms.gle/Rc4Puq28pRaoF5BCA 

 

6) Seleção e divulgação dos resultados: 

A seleção dos/as inscritos/as se dará por duas etapas: preenchimento completo do 

formulário de inscrição e entrevista virtual. Os/as candidatos/as serão avisados/as 

por e-mail sobre os horários e o link para as entrevistas, que serão realizadas pela 

plataforma Microsoft Teams no dia 25/04/2022 a partir das 14h. A divulgação do 

resultado acontecerá no dia 26/04/2022 a partir das 17h. 

 

 

Matinhos, 13 de abril de 2022. 

 

   

 

 

Prof.ª Vanessa Marion Andreoli 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza 

UFPR – Setor Litoral 

https://forms.gle/Rc4Puq28pRaoF5BCA

