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EDITAL DE SELEÇÃO - PROJETO DE EXTENSÃO – VOLUNTÁRIOS/AS – 2022  

ENSINO DE HISTÓRIA: DIÁLOGOS E POSSIBILIDADES 

 

Sobre o projeto: O Projeto tem por objetivo desenvolver ações de formação, de 

produção e de divulgação de proposições didáticas, que contribuam para uma 

consciência histórica mais elaborada e fundamentada, e para um ensino mais crítico e 

significativo. 

Coordenação: Nadia G. Gonçalves (DTPEN) e Ana Cláudia Urban (DTPEN) 

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 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; produção de 

materiais (didáticos e/ou informativos) relativos ao projeto. Com o retorno das 

atividades presenciais, será feita uma programação, de forma a seguir as orientações 

de cuidados sanitários e vacinação da equipe. 

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

semanal (a partir de 03 horas). 

Inscrição: de 11 a 15 de fevereiro, preenchendo o formulário disponível em 

https://forms.office.com/r/MiHtMsqcyF 

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

na UFPR; ter disponibilidade de ao menos 03 horas semanais para o desenvolvimento 

das atividades, no período da manhã ou da tarde; disponibilidade para participar de 

reunião mensal do projeto, em quartas-feiras, das 11h30 às 12h30. Esta reunião 

poderá ser realizada de forma remota, ou híbrida.  

Para participar de atividades presenciais, também é necessário estar com o ciclo 

vacinal completo p/Covid (conforme faixa etária), com comprovante devidamente 

inserido no SIGA. Estudantes que não atendam a esse quesito podem se inscrever, mas 

somente para atividades remotas. 

Seleção: será realizada reunião geral online com os/as inscritos/as, no dia 17 

de fevereiro, 5ª feira, das 11h30 às 12h30, de forma remota. Participação 

obrigatória para quem se inscrever. O link será enviado após encerradas as 

inscrições.  

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

desde que atendam as condições para inscrição, e participem da reunião do dia 17. 

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, e Bolsa 

PIBIS Fundação Araucária no 2º semestre. O número de bolsas e o valor, serão 

definidos pela PROEC e FA. Quando houver esta definição, divulgaremos maiores 

informações, mas adiantamos que um dos critérios de inscrição para seleção de 

bolsista para o projeto será que a pessoa já esteja participando como voluntário/a 

no mesmo.  


