
 

 
 

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Educação 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO – VOLUNTÁRIOS – 2021  

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 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 e organização de documentos 

históricos do Centro de Documentação e Pesquisa em História da Educação – CDPHE; 

produção de materiais relativos ao projeto, e a ele relacionados, como o Boletim A 

Traça. Até que sejam autorizadas atividades presenciais na UFPR, as atividades que 

envolvem os acervos estão suspensas. 

Para mais informações sobre o projeto, acesse: 

http://www.educacao.ufpr.br/portal/centro-de-documentacao-e-pesquisa-em-historia-da-

educacao/publicacoes-do-cdphe/ 

Voluntariado: Carga horária pode ser negociada a partir de sua disponibilidade 

semanal (a partir de 03 horas). 

Inscrição: de 01 a 05 de março, preenchendo o formulário disponível em 

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

UK8Z0ubc44d8Ezi2fd_721Jie8fxQWZa9xUOEpHSFQ2QTFPMElLWEhKNFQ4U1JNU0Q5VS4u  

 

Condições para inscrição: ser estudante de graduação regularmente matriculado/a 

na UFPR; ter disponibilidade de ao menos 03 horas semanais (voluntários/as) para o 

desenvolvimento das atividades, no período da manhã ou da tarde; disponibilidade 

para participar de reunião mensal do projeto, na 2ª segunda-feira de cada mês (salvo 

em casos de feriado, quando será na 3a semana), das 11h30 às 12h30.  

Seleção: será realizada reunião geral online com os/as inscritos/as, no dia 08 

de março, 2ª feira, das 10h00 às 11h00. Participação obrigatória. O link será 

enviado após encerradas as inscrições.  

Critérios de seleção: todas pessoas interessadas inscritas serão bem vindas, 

desde que atendam as condições para inscrição, e participem da reunião do dia 08. 

Perspectiva de bolsa: no momento ainda não temos notícias sobre bolsa, mas há 

expectativa de Bolsa Extensão a partir de maio, como nos anos anteriores. O número 

de bolsas e o valor, serão definidos pela PROEC. Quando houver esta definição, 

divulgaremos maiores informações, mas adiantamos que um dos critérios de inscrição 

para seleção de bolsista para o projeto será a participação como voluntário no 

mesmo.  


