
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

EDITAL DE SELEÇÃO DISCENTE BOLSA EXTENSÃO (2 BOLSAS) 
 
PROJETO: Implementação de Experimentos por estudantes de Ensino Médio 
Departamento: Química 
COORDENADOR: Lauro Camargo Dias Júnior 
 
1. DISCENTES PROVENIENTES DOS SEGUINTES CURSOS:  

- Química (Bacharelado ou Licenciatura) 
- Engenharia Química 
- Farmácia  

 
2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

- Seleção e montagem de material didático de forma remota em computador (experimentos e conteúdos 
de interesse para o Ensino Médio - Técnico em Química) incluindo vídeos, textos e figuras. 

- Alternativamente podem ser elaborados jogos didáticos ou aplicativos de celular 
- Divulgação do material didático na internet e também para escolas de Ensino Técnico em Química 

 
3. LOCAL DAS ATIVIDADES: Remotamente em trabalho home-office 
 
4. CARGA HORÁRIA: 12 horas semanais 
 
5. VALOR DA BOLSA: R$ 400,00/mês 
 
6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO: agosto a dezembro de 2020.  
 
7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 
 

- Estar regularmente matriculado/a em um dos cursos descritos no ítem 1 
- Possuir um computador ou notebook com acesso à internet para pesquisa e elaboração do material 
- Durante a participação no projeto não receber outra bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da 

UFPR, nem de outra instituição de ensino ou agência de fomento, nacional ou internacional, que exija 
exclusividade 

 
8. FASE DA SELEÇÃO: Inscrição até 06/08/2020 e entrevista por vídeo-conferência em data a ser divulgada. 
 
9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 
- Possuir interesse ou habilidade no uso de recursos computacionais (elaboração de vídeos, textos, 

figuras, etc) 
- Experiência prévia em projetos de elaboração / demonstração de material didático 
- Disponibilidade de 12 horas semanais. 
- Preferência por estudantes em condições de vulnerabilidade financeira  

 
10. INSCRIÇÃO: 
 

- Preencher os dados abaixo e enviar para: laurocdj@gmail.com até 06/08/2020 
- Aguardar data da entrevista por vídeo-conferência (a data será informada por e-mail) 

 
Nome: _____________________________________________ CPF: __________________ 
Curso:______________________________________________GRR:__________________ 
E-mail (@ufpr.br)_____________________________ 
E-mail alternativo _____________________________ 
Telefone para contato: ________________ 
Conta Corrente – caso disponível (banco, agência e número)____________________________________ 


