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EDITAL DE SELEÇÃO – BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS – 2020  

PROJETO DE EXTENSÃO HISTÓRIAS E MEMÓRIAS SOBRE EDUCAÇÃO 

 

Sobre o projeto: O Projeto de Extensão "Histórias e memórias sobre Educação" tem por objetivo promover 

ações educativas, de pesquisa e de constituição e preservação de acervos e fontes relacionados à História da 

Educação, em especial do Paraná. 

Coordenação: Nadia G. Gonçalves (DTPEN) e Andréa B. Cordeiro (DEPLAE) 

 

Atividades a serem desenvolvidas: As atividades podem variar, conforme o eixo de ação ao qual o/a estudante 

estará mais diretamente vinculado/a.  

De forma geral, as atividades são: participação no desenvolvimento de ações junto a acervos documentais, como 

do Colégio Estadual do Paraná e do arquivo do Setor de Educação (organização, higienização, catalogação); 

participação na organização, desenvolvimento e monitoria de ações educativas como cursos e eventos; pesquisa 

documental e bibliográfica; estudos e discussões em grupo, de textos acadêmicos e técnicos relacionados à temática 

do projeto e a ações específicas do mesmo; higienização de documentos históricos do Centro de Documentação e 

Pesquisa em História da Educação - CDPHE. 

Bolsas: Número de bolsas do projeto e valor: serão definidos pelo COPLAD e pela PROEC, em geral para 12 

horas de atividades semanais. 

Voluntariado: Carga horária pode ser negociada a partir de sua disponibilidade semanal (a partir de 03 horas). 

Inscrição: de 04 a 10 de março, preenchendo o formulário disponível em  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ozd7w-Lp-

UK8Z0ubc44d8Ezi2fd_721Jie8fxQWZa9xUMTlDQ0ZBMjJGUTE5WTBYRDA3UkNER1laWi4u  

Condições para inscrição: ser estudante de graduação regularmente matriculado/a na UFPR; ter 

disponibilidade de 12 horas semanais (bolsistas) e de ao menos 03 horas semanais (voluntários/as) para o 

desenvolvimento das atividades, no período da manhã ou da tarde. 

Seleção: será realizada entrevista com os/as inscritos/as, que pretendem concorrer à Bolsa, no dia 11 de março, 

4ª feira, das 11h00 às 12h00, na sala 206, Ed. D. Pedro I – Reitoria. Trazer cópia impressa do histórico da 

Universidade. O comparecimento na entrevista é obrigatório apenas para quem quiser concorrer a bolsa, e também 

deverão comparecer na reunião geral do Projeto, conforme indicado abaixo.  

Para quem desejar ser apenas voluntário/a, não é preciso realizar a entrevista, apenas o preenchimento da ficha 

de inscrição, e o comparecimento em reunião geral do Projeto, a ser realizada em 18 de março, 4ª feira, às 11h00 ou 

às 13h00 (escolher um dos horários), no Centro de Documentação e Pesquisa em História da Educação (CDPHE) sala 

33 bloco Biblioteca do Campus Rebouças. 

Critérios de seleção: os principais serão disponibilidade de horário e interesse, facilidade de expressão escrita 

(com correção). No caso da indicação para bolsa, a pessoa deverá estar atuando como voluntário/a no Projeto, no 

momento em que o edital de Bolsas da PROEC ou o da Fundação Araucária solicitarem a indicação de estudantes 

para as bolsas. Em caso de empate em relação à bolsa, a prioridade será para estudantes de períodos mais avançados 

em seus respectivos cursos, com melhor IRA, e que não estejam usufruindo de outras bolsas, na Universidade. 


