
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Paraná 

Setor Litoral 

Universidade Federal do Paraná | Setor Litoral 
Rua Jaguariaíva, 512 | Matinhos/PR | CEP 83260-000 
41 3511-8300 | www.litoral.ufpr.br 

 

 

 
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA1
 

 
 

PROJETO DE EXTENSÃO “DIÁLOGOS DE SABERES: EDUCAÇÃO, SAÚDE E 
CIDADANIA JUNTO AOS POVOS DO CAMPO, ÁGUAS E FLORESTAS”  

 

As professoras Claudemira Vieira Gusmão Lopes e Viviane Camejo Pereira, do 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo-Ciências da Natureza do Setor Litoral, 

torna público o edital de seleção de 02 (dois/duas) bolsistas para atuação no Projeto 

de Extensão “Diálogos e saberes: educação, saúde e cidadania junto aos povos do 

campo, águas e florestas”. 

 
1) Modalidade: Bolsa de Extensão 

 

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

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

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

Turismo, Ciências Ambientais) que: 

• Apresentem frequência e desempenho acadêmico satisfatórios no curso; 

• Residam no Litoral do Paraná; 

• Não estejam no último semestre do seu curso. 

• Possuam conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias 

digitais de comunicação e de informação e equipamentos (computador ou notebook) 

e internet compatível para reuniões on-line; 

• Tenham afinidade com Educação do Campo, Educação Popular, com Saberes 

Tradicionais, Agroecologia, Ensino de Ciências; 

• 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 

(exceto PROBEM); 
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3) Valor e duração da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, inicia em 
maio/2022 e termina em dezembro de 2022. 

 
 

4) Atividades a serem desenvolvidas pelo/a bolsista: 

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

como as Tertúlias e outras; Comunicação e divulgação das ações desenvolvidas pelo 

projeto nas mídias sociais; Participação no SIEPE em 2022 e elaboração do relatório 

final em dezembro de 2022 (condições para receber o certificado de participação). 

 
5) Data limite e local para inscrição: 

Do dia 14/04/2022 até às 23:59 do dia 20/04/2022  pelo formulário eletrônico: 
https://forms.gle/Wxkyqk6w3iLHEcd46 

 

6) Seleção e divulgação dos resultados: 

O formulário Google forms será utlizado para a inscrição, ocasião em que serão pré 

selecionados/as os/as candidatos/as para a entrevista virtual.  Os/as candidatos/as 

pré selecionados serão avisados/as por e-mail sobre os horários e receberão o link 

para as entrevistas. As entrevistas 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, 14 de abril de 2022. 
 

 

Claudemira Vieira Gusmão Lopes              Viviane Camejo Pereira 

Coordenadoras do Projeto de Extensão 
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