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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

LICENCIAR QUÍMICA 

Encontram-se abertas inscrições para candidatas(os) com 

interesse em atuar como bolsistas no projeto do Licenciar – 

Química  

 

1. Público-alvo: estudantes de Graduação do Curso de Licenciatura em 

Química da Universidade Federal do Paraná 

2. Número de bolsas disponíveis: 03 (três) 

3. Modalidade de Bolsa: Bolsa Licenciar/PROGRAD/UFPR no valor de 

R$400,00/mês 

4. Período da Bolsa: abril a novembro de 2022 

5. Projeto de atuação: Práticas Educativas Lúdicas em Química para a 

Equidade de Gênero, sob coordenação da Prof.ª Dr.ª Camila Silveira da 

Silva 

6. Atividades previstas para a(o) Bolsista: Participação na Reunião 

Semanal do Grupo de Pesquisa em Educação em Ciências; Escrita de 

narrativas (auto)biográficas sobre as aprendizagens da docência a partir 

das atividades realizadas no projeto; Estudo de literatura especializada 

em Ensino de Ciências, Ludicidade, Educação e Divulgação Científica, 

Estudos de Gênero; Estudo, desenvolvimento e avaliação de Sequências 

Didáticas Lúdicas; Participação em Oficinas do Projeto de Extensão 

"Meninas e Mulheres nas Ciências"; Escrita de trabalhos para congressos 

e artigos a partir dos resultados do projeto; Publicização das atividades 

do projeto em redes sociais; Escrita do Relatório Final do Projeto. 

7. Perfil da(o) estudante: Ser estudante regularmente matriculada(o) no 

Curso de Licenciatura em Química da UFPR; ter disponibilidade para 

atuação no projeto com dedicação de 12 horas semanais; ter 

disponibilidade para participar das reuniões semanais do Grupo de 

Pesquisa (segundas-feiras das 17h às 19h); e ter interesse pelos estudos 

e ações sobre equidade de gênero. Atender as exigências descritas no 

EDITAL Nº 03/2022 - PROGRAMA LICENCIAR. 

8. Documentação necessária para inscrição:  

• Histórico escolar atualizado (março de 2022); 

• Carta de intenção da(o) candidata(o) - escrever uma carta explicitando 

seu interesse em atuar no projeto e os aspectos do perfil para ser 

bolsista; e 
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• Currículo Lattes atualizado (março de 2022). 

9. Critérios de seleção: 

• Análise da documentação; 

• Análise da carta de intenção; e 

• Entrevista.  

10. Período de inscrição: 27 de março de 2022 a 29 de março de 2022 (via 

e-mail) 

• As(os) candidatas(os) deverão encaminhar os documentos 

necessários para inscrição, no período mencionado, para o e-mail: 

camilasilveira@ufpr.br 

• No título da mensagem de e-mail deve constar: 

Inscrição_Bolsa_Licenciar_SEU NOME COMPLETO 

• Após o envio do e-mail, aguardar confirmação de recebimento. Se não 

receber e-mail de confirmação, entrar em contato com a Coordenadora 

do Projeto. 

• O Edital nº 03/2022-PROGRAMA LICENCIAR está disponível na 

página do Licenciar/UFPR na internet. Acesso pelo link: 

http://www.prograd.ufpr.br/portal/coafe/wp-

content/uploads/sites/15/2022/02/EDITAL-No-032022-PROGRAMA-LICENCIAR.pdf 

11. Data da entrevista: 30 de março de 2022 (quarta-feira) 

12. Horário da entrevista: a partir das 14h, sendo 15 minutos para cada 

candidata(o) 

13. Local da entrevista: Sala virtual do Microsoft Teams com o link de 

acesso a ser enviado para o e-mail da(o) candidata(o). 

 

Curitiba, 26 de março de 2022. 
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