
Edital para seleção de alunos de graduação e pós-graduação para atuarem no Projeto
de Extensão: “Experimentando Ciência e Artes” 2ª Edição.

O presente Edital busca a seleção de alunos – nível graduação e pós-graduação - com matrículas
ativas na UFPR, para atuarem no Projeto de Extensão: “Experimentando Ciência e Artes” – 2ª
Edição.

OBJETIVOS

Este edital visa recrutar acadêmicos de diferentes áreas para atuarem como promotores do
conhecimento científico,  com o objetivo de participarem na elaboração e execução de oficinas a
serem executadas em três colégios na região de Curitiba e São José dos Pinhais. O foco principal do
projeto  é realizar oficinas e atividades trabalhadas de forma transdisciplinar entre as subáreas das
Ciências da Natureza e Artes visuais e Música, com turmas de alunos dos anos finais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, de modo a promover a valorização do conhecimento e da Ciência
através de processos investigativos, que demonstrem a importância na compreensão da natureza
dos fenômenos e no desenvolvimento tecnológico. Serão exploradas atividades de construção de
instrumentos idiófones, preparação de pigmentos e experimentos envolvendo luzes para trabalhar
fundamentos  de  ondas  mecânicas,  radiação  eletromagnética,  interação  da  luz  com  a  matéria,
reações químicas, estrutura dos materiais, etc. 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

As inscrições ocorrerão em conformidade com as seguintes datas:
Data de início: dia 07 de março de 2023.
Data de término: dia 24 de março de 2023.

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. 

INSCRIÇÃO

Para efetivação da inscrição, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário eletrônico disponível em:
https://forms.gle/E1PUL3hTaspdFrcF8

VAGAS E VIGÊNCIA DO PROJETO

Serão ofertadas 10 (dez) vagas no total, entre alunos da Graduação e alunos da Pós-Graduação,
regularmente matriculados na UFPR.
A vigência dessa chamada e atuação no projeto será de 12 meses.

SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

Os candidatos serão selecionados por meio de uma entrevista realizada de forma remota utilizando a
plataforma Teams (link será enviado posteriormente) no dia 28/03/2023, em horário ainda a definir.
A Comissão de seleção será formada por 03 (três) docentes que estão atuando diretamente em
Projetos de Extensão na UFPR.



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

CRONOGRAMA

Etapa Datas
Lançamento do Edital 07/03/2023
Período de inscrições 07/02/2023 a 24/03/2023
Seleção - Entrevista 28/03/2023
Divulgação do Resultado 29/03/2023 à 31/03/2023 

Qualquer dúvida entrar em contato com:
Prof. Herbert Winnischofer e-mail: hwin@ufpr.br
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