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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA  

PROJETO:  

Escuta Ativa e Amorosa: 

 complexas tessituras de resiliência e redes de proteção social 

 

Modalidade de Bolsa:  

Bolsas extensão: quantidade: 2 bolsas 

Departamento/Curso de Origem: Departamento de Teoria e Prática de Ensino 

COORDENADORA/COORDENADOR:  

Professora Dr.ª Eliane Cleonice Alves Precoma - DTPEN 

Professor Dr. Ricardo Antunes de Sá – DEPLAE 

 

1. DISCENTE PROVINDO dos seguintes Cursos: Pedagogia, Biologia, 

Psicologia, Licenciaturas da UFPR.  

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

2.1. Participar ativamente das reuniões de estudos e planejamento das ações do projeto 

na UFPR e nas instituições parceiras; 

2.2. Participar ativamente das rodas de conversa e oficinas (presenciais e remotas), que 

serão promovidas pela Coordenação do Projeto e instituições parceiras; 

2.2. Realizar estudos, levantamentos e análise de dados/indicadores sobre as temáticas 

do Projeto; 

2.3. Colaborar na elaboração de memórias pedagógico-sociais do Projeto; 

2.4. Preparar e desenvolver os relatos de extensão, sob a orientação da Coordenação 

do Projeto, e em consonância com as orientações técnicas e cronogramas propostos 

pela PROEC-UFPR; 
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2.5. Participar de eventos comunitários e acadêmicos, cujas temáticas estão 

correlacionadas ao Projeto.  

2.6. Participar dos momentos/procedimentos de avaliação diagnóstica, previstos no 

Projeto. 

2.7. Colaborar para a elaboração do relatório anual. 

 

3. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES:  

Setor de Educação – UFPR; 

Instituições parceiras do Projeto, localizadas em Curitiba e Região Metropolitana. 

4. CARGA HORÁRIA DEDICADA PELO/A ALUNO/A AO PROJETO:  

12 horas semanais.  

 

5. VALOR DA BOLSA: R$ 400, 00 /MÊS  

6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO:  

De 01/05/2022 a 31/12/2022 

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:  

7.1. Preencher corretamente e enviar para o e-mail: elianeprecoma@ufpr.br,  os 

seguintes arquivos: 1) formulário de inscrição discente; 2) Ficha Individual e 3) 

Elaboração de Texto; 

7.2. Estar regularmente matriculado em um dos cursos descritos no item 1 do edital;   

7.3.  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; 

7.4. Ter cursado ou estar matriculado na Disciplina Didática; 

7.5. Demonstrar a disponibilidade de 12 horas semanais para atuar no Projeto. 

8.FASES DA SELEÇÃO  

8.1. Preenchimento do formulário de inscrição discente; 

8.2. Apresentação de histórico acadêmico e comprovante de matrícula; 

8.2. Preenchimento de ficha individual; 

8.3. Elaboração de texto individual; 

8.4. Entrevista (modalidade remota).  
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9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

9.1. O(a) candidato(a) deverá atender aos requisitos previstos no edital n.º 003/2022 

PROEC-UFPR; 

9.2. O(a) candidato(a) deverá atender os requisitos de participação descritos no item 7 

do presente edital. 

9.3. O(a) candidato(a) deverá participar das fases da seleção, descritas no item 8 e 

conforme cronograma definido no item 10 do presente edital. 

10.CALENDÁRIO  

ETAPAS DATAS HORÁRIO 

10.1 Divulgação do 

Edital de Seleção para 

2 bolsas de Extensão 

para o Projeto Escuta 

Ativa e Amorosa. 

10.1.1. Divulgação na 

Página do Setor de 

Educação -UFPR. 

10.1.2. Envio do 

presente Edital para as 

coordenações de 

Cursos. 

10.1.3 .Divulgação nas 

Mídias Sociais, 

PROEC/UFPR. 

18/04/22 Das 08:00 às 12:00 horas 

10.2. Inscrições no 

Edital de Seleção 

18/04/22 a 19/04/22 Os(as) alunos (as) interessados(as) 

em realizar a inscrição devem enviar 

e-mail, para o seguinte  endereço 

eletrônico elianeaprecoma@ufpr.br; 

solicitando o formulário de inscrição 

docente, de 18/04/2022 até às 23 

horas e 59 minutos de 19/04/22. 

10.3 A coordenação 

do Projeto enviará as 

respostas dos e-mails 

recebidos, 

encaminhando os 

anexos: 1. Formulário  

de Inscrição Discente; 

2. Ficha  Individual e 

3. Elaboração de 

texto; que deverão ser 

preenchidos  e 

20/04/22 Das 09:00 às 12:00 horas 
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enviados pelos(as) 

candidatos(as), 

conforme descrição 

abaixo. 

10.4. Preenchimento e 

envio por parte dos(as) 

candidatos(as),  dos 

seguintes arquivos: 

1. Formulário de 

Inscrição Discente, 

Histórico Acadêmico 

e Comprovante de 

Matrícula; 

2. Ficha Individual;  

3. Elaboração de texto.  

20/04/22 Os(as) candidatos(as) devem enviar 

para o seguinte endereço eletrônico: 

elianeaprecoma@ufpr.br, os 

arquivos (1. Formulário de inscrição 

discente; 2. Ficha Individual; 3. 

Elaboração de Texto), preenchidos e 

assinados em versão pdf; histórico 

acadêmico e comprovante de 

matrícula (em versão pdf) até às 23 

horas e 59 minutos de 20/04/22. 

10.5. A Coordenação 

do Projeto enviará e-

mail com informe do 

horário e o link da 

plataforma google 

meet para a realização 

da entrevista remota. 

21/04/22 Das 19:00 às 22:30 horas. 

10.6. Realização das 

entrevistas remotas, 

conforme link enviado 

para endereço de e-

mail do(a) 

candidato(a). 

22/04/22 Períodos tarde e noite, das 14:00 às 

16:00 horas, e/ou das 19:00 às 

21:00 horas, conforme ordem de 

inscrição e número de candidatos. 

 

11. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS: 

Edital de Resultado dos 

Candidatos aprovados  

25/04/22 10:00 horas – Publicação 

do Edital no site do Setor 

de Educação. 
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