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Edital para seleção de bolsistas para atuarem no Projeto de Extensão: “Educação 

ambiental: um caminho para a sustentabilidade”, Edital extraordinário 

PROEC/UFPR Nº. 02/2020 – Bolsas de extensão em tempos de Pandemia 

 

Projeto: “Educação ambiental: um caminho para a sustentabilidade” 

 

Modalidade de bolsa: Bolsa extensão 

 

Coordenadora: Profª. Drª. Glaucia Pantano 

 

1. Discentes provenientes 

Podem participar do referido edital alunos(as) regularmente matriculados(as) no 

curso de Química da Universidade Federal do Paraná. 

 

2. Atividades a serem desenvolvidas 

Este edital visa recrutar alunos(as) regularmente matriculados(as) no curso de 

Química para atuarem na promoção da educação ambiental de crianças entre 6 e 11 anos 

que se encontram em isolamento social durante a Pandemia de Covid-19. Os(As) bolsistas 

deverão elaborar e produzir material didático para os alunos do ensino fundamental que 

estão desenvolvendo atividades escolares de forma remota. 

 

3. Local de desenvolvimento das atividades 

As atividades e reuniões do projeto deverão ser realizadas de forma remota. 

 

4. Carga horária dedicada pelo(a) aluno(a) 

A carga horária semana é de 12 horas. 

 

5. Valor da bolsa 

A bolsa tem um valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 



Serão ofertadas 02 (duas) vagas para alunos(as) regularmente matriculados(as) no 

curso de graduação em Química da Universidade Federal do Paraná. 

A concessão de bolsa e atuação no Projeto de Extensão: “Educação ambiental: 

um caminho para a sustentabilidade”, Edital extraordinário PROEC/UFPR Nº 02/2020 

– Bolsas de extensão em tempos de Pandemia não caracterizam vínculo empregatício com 

a Universidade Federal do Paraná. 

 

6. Período de atuação no projeto 

O(A) bolsista deverá atuar no projeto de 09/2020 – 12/2020. 

 

7. Requisitos para participação 

➢ Preencher o formulário de inscrição no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2yEQKGN3vJjXxbCypV4rVN68k7

UxqpMTMyM3tiWWHfDFnRg/viewform?usp=sf_link; 

➢ No mesmo dia do envio do formulário de inscrição, enviar o histórico escolar e o 

link do currículo lattes para o e-mail glaucia.pantano@ufpr.br; 

➢ Ser aluno regularmente matriculado no curso de graduação em Química da UFPR; 

➢ Ter disponibilidade de 12 horas semanais para executar a proposta; 

➢ Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio da UFPR, de outra instituição de 

ensino ou agencia de fomento, nacional ou internacional, que exija exclusividade; 

➢ O NÃO cumprimento de qualquer um dos itens acima acarretará o 

INDEFERIMENTO da inscrição.  

 

8. Fases da seleção 

A seleção será composta de duas etapas: 

➢ Análise do formulário com a justificativa para participação no projeto; 

➢ Análise do histórico escolar e do currículo lattes enviado para o e-mail 

glaucia.pantano@ufpr.br no ato da inscrição. 

 

9. Critérios de seleção 

Os bolsistas serão selecionados por meio da análise do histórico escolar, do 

currículo lattes e da justificativa/motivação para participação no projeto extensão. 

 

 



10. Calendário 

 

ETAPA DATAS 

Lançamento do edital 31/08/2020 

Período de inscrição 31/08/2020 - 04/09/2021 

Seleção 05/09/2020 - 06/09/2020 

Divulgação do resultado final 07/09/2020 – 08/09/2020 

 

11. Divulgação de resultados 

 A divulgação do resultado será feita na página do curso de Química da UFPR a 

partir do dia 07/09/2020 às 14h00min. 

 

Para esclarecimento de quaisquer dúvidas entrar em contato com a profª. Glaucia Pantano 

pelo e-mail glaucia.pantano@ufpr.br 


