
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Edital para seleção de alunos de graduação e pós-graduação para atuarem no Projeto 
de Extensão: “Pequenos Cientistas do Mundo” 3ª 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: “Pequenos Cientistas do Mundo” – 3ª 
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 experimentais lúdicas, trabalhadas de forma transdisciplinar, 
com turmas de alunos do Ensino Infantil e Ensino Fundamental, de modo a promover conhecimento 
científico e integrando-os a vivência diária das crianças. 

Especificamente nessa 3a edição abordaremos o tema: Pequenos Cientistas do Mundo, no 
Mundo dos Sentidos, com abordagem dos temas visão, audição, olfato, tato e paladar. Iremos 
trabalhar na criação de material educativo, voltado a faixa etária de 4-12 anos, o estabelecimento de 
meios de divulgação do material produzido e manutenção das midias sociais do projeto (instagram, 
facebook e youtube), contribuindo para a divulgação científica para esse público-alvo. 

 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 
As inscrições ocorrerão em conformidade com as seguintes datas: 
Data de início: dia 09 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.office.com/r/MEihp8Ecu3 
 
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 09/03/2023 
Período de inscrições 09/03/2023 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. Sheila MB Winnischofer  e-mail: sheilambw@ufpr.br 
 
 


