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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 

PROJETO: Implementação de Experimentos de Química 

Departamento/Curso de Origem: Departamento de Química / Curso de Química 

COORDENADOR: Lauro Camargo Dias Júnior 
VICE-COORDENADORA: Regina Maria Queiroz de Mello 
COLABORADORA: Liliana Micaroni 

1. DISCENTE PROVINDO DE: Química, Engenharia Química, Farmácia, Engenharia de 
Bioprocessos e Biotecnologia. 

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: Implementação de experimentos didáticos em 
Química voltados ao ensino médio e profissionalizante 

3. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: Laboratório de Extensão em 
Química (DQUI) e/ou atividade remota em computador 

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: maio/2022 a dezembro/2022. 

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:  
- Preencher formulário de inscrição disponível em: https://forms.gle/hDGE5e482Xq5fbes8 
- Estar regularmente matriculado em um dos cursos descritos no item 1 desse edital.  
- Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra instituição de ensino 
ou agência de fomento, nacional ou internacional, com exceção dos auxílios vinculados ao 
programa de benefícios econômicos para manutenção- PROBEM e ao Programa de bolsa 
permanência – PBP. 
- Possuir conta corrente, não sendo aceita conta de investimento ou conta poupança. Pode ser de 
qualquer banco no país e ativa), de qualquer agência tendo como titular o(a) bolsista. A conta 
corrente deve ser individual, não será aceita conta conjunta. 
- Possuir disponibilidade de horários livres envolvendo manhãs e/ou tardes inteiras. 

8.FASES DA SELEÇÃO 
Entrevista que será realizada na sala PQ12 no dia 08 de abril de 2022, sexta-feira à tarde. 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
- Experiência ou interesse em desenvolvimento de atividades educativas; 
- Disponibilidade de 12 horas semanais, de preferência, com períodos de maior tempo. Por 
exemplo, preferência por 3 períodos de 4 horas a 6 períodos de 2 horas. 
- disponibilidade de computador com acesso à internet 
- Iniciativa e capacidade de trabalhar em equipe. 

  
10.CALENDÁRIO  
      -  Inscrição de 23 de março a 06 de abril pelo link: https://forms.gle/hDGE5e482Xq5fbes8 

- Entrevista: 08 de abril no período da tarde 

11. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  
 Os resultados serão enviados por e-mail a cada candidato.  
 

12. Contato: laurocd@ufpr.br 
 

      
 


