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O presente Edital busca a seleção de bolsistas – nível graduação e pós-graduação - com matrículas 
ativas na UFPR, para atuarem no Projeto de Extensão: “Pequenos Cientistas do Mundo - A 
valorização da ciência no mundo pós-pandemia”, EDITAL PROIND 2020 – UFPR NO COMBATE 
À COVID - 19 
 
OBJETIVOS 

 
Este edital visa recrutar acadêmicos de diferentes áreas para atuarem como promotores do 

conhecimento científico, com o objetivo de atender as necessidades de crianças (idade 4 a 12 anos) e 
de suas famílias nesse momento crítico do retorno de atividades após pandemia. Especificamente, os 
bolsistas atuarão de modo a explorar os conceitos científicos envolvidos ao redor do tema “Pandemia 
por Sars-Cov-2”, promovendo conhecimento científico, integrando-os a vivência diária; e 
oportunizando a realização de atividades experimentais por meio de oficinas.  

Ainda, o projeto visa, de maneira mais ampla, estimular a curiosidade natural que existe em 
todas as crianças, de modo a despertar interesse e reflexão dos conceitos de ciência no dia-a-dia ao 
seu redor, contribuindo para a divulgação científica para esse público-alvo. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 
As inscrições ocorrerão em conformidade com as seguintes datas: 
 
Data de início: dia 21 de julho de 2020. 
Data de término: dia 30 de julho de 2020. 
 
Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 
 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 
Ser aluno regularmente matriculado na UFPR. 
 
Ter disponibilidade de, no mínimo, 8 horas semanais para executar a proposta. 
 
O(A) candidato(a) a receber bolsas oriundas deste Edital poderá acumular outras bolsas, salvo se 
houver restrições por parte das bolsas já recebidas. 
 
O NÃO cumprimento de qualquer dos itens acima acarretará o INDEFERIMENTO da inscrição. 
 
INSCRIÇÃO 
 
Para efetivação da inscrição, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário eletrônico disponível em: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ozd7w-Lp-
UK8Z0ubc44d8Ojnaa6IvD1LiDk_V0UuI2dUOEEzRklRQUhSMEtDN0w4UEIzTVZYUDIwNC4u 
 
VAGAS E VIGÊNCIA DA BOLSA 
 
Serão ofertadas 06 (seis) vagas no total, sendo 03 (três) vagas ofertadas para alunos da Graduação 
e 03 (três) vagas para alunos da Pós-Graduação, regularmente matriculados na UFPR. 
 



 

 

 
 
A concessão de bolsa e atuação no Projeto de Extensão: “Pequenos Cientistas do Mundo - A 
valorização da ciência no mundo pós-pandemia”, EDITAL PROIND 2020 – UFPR NO COMBATE À 
COVID – 19 não caracterizam vínculo empregatício com a Universidade Federal do Paraná. 
 
SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 
 
Os bolsistas serão selecionados através de uma entrevista realizada de forma remota, a partir da 
Plataformas Microsoft Teams, no dia 31/07/2020, a partir das 14:00h. A Comissão de seleção será 
formada por 03 (três) docentes que estão atuando diretamente em Projetos de Extensão na UFPR ou 
participantes do presente Projeto. 

A seleção levará em conta a experiência do(a) candidato(a), conhecimentos na área, além do interesse 
e motivação para participar do projeto. 
 
TIPO DE BOLSAS E VALORES 

 
As bolsas terão no máximo 11 meses de duração. Dois tipos de bolsas serão oferecidas, a saber: 
 
NÍVEL GRADUAÇÃO - R$ 400,00 por mês para bolsistas cursando graduação, com matrícula ativa 
UFPR. 
 
NÍVEL PÓS-GRADAUÇÃO - R$ 800,00 por mês para bolsistas cursando mestrado ou doutorado, 
regularmente matriculados na UFPR. 
 
O(A) candidato(a) deverá selecionar o tipo de bolsa à qual se candidata no formulário de inscrição. 
 
CRONOGRAMA 
 

Etapa Datas 

Lançamento do Edital 20/07/2020 

Período de inscrições 21/07/2020 a 30/07/2020 

Seleção - Entrevista 31/07/2020 

Divulgação do Resultado 31/07/2020 à 03/08/2020 

 
 
Qualquer dúvida entrar em contato com: 
Profa. Sheila M. B. Winnischofer  e-mail: sheilambw@ufpr.br 
 
 


