CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA
Divisão de Extensão e Cultura
EDITAL Nº. 03/2015
Processo Seletivo de Bolsistas de Extensão Universitária – PIBEX/FA
- Vagas Remanescentes A Divisão de Extensão e Cultura, em conformidade com a Chamada 010/2015 –
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, o Edital 003/2015 – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
e em consonância com os critérios definidos pela Comissão Interna de Extensão
Universitária da Unespar, torna pública a realização de Processo Seletivo para
concessão de bolsas de extensão universitária para alunos(as) dos cursos de graduação
do Campus com vistas à participação no Programa Institucional de Bolsas de Extensão
Universitária – PIBEX/FA, conforme segue:
1 – DAS BOLSAS
As bolsas de estudo serão de R$ 400,00 (quatrocentos reais), concedidas pelo
prazo de 12 (doze) meses, como apoio da Fundação Araucária com vistas a
incentivar a participação de alunos de graduação no desenvolvimento de atividad
es de extensão universitária, nos termos da Chamada 010/2015.

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
a) Estar regularmente matriculado entre a primeira e a terceira série de um dos
cursos apontados no item 4 deste edital;
b) Não ter vínculo empregatício nem receber qualquer outro tipo de bolsa de
estudos;
c) Possuir frequência no curso igual ou superior a 75% (setenta e cinco por
cento);
d) Apresentar histórico escolar com média suficiente para aprovação nos
termos estatutários e regimentais da Unespar;
e) Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;

3 - DAS VAGAS:
Projeto/programa
AFATI – Ação da Faculdade na Terceira Idade
Sempre é Tempo de Saber – Alfabetização
Tecnológica para Adultos

Coordenador(a)

vagas

Franciele Clara Peloso

01

Nájela Tavares Ujiie

01

4 – DOS PRÉ-REQUISITOS
Projeto/programa

Pré-requisitos
- estar matriculado em um dos cursos
AFATI – Ação da Faculdade na Terceira Idade
de licenciatura da UNESPAR.
- não ter dependência em qualquer
disciplina.
- ter afinidade para trabalhar com a
Terceira Idade.
- ter disponibilidade de horário no
turno vespertino.
Sempre é Tempo de Saber – Alfabetização - estar matriculado no curso de
Pedagogia.
Tecnológica para Adultos
- ter experiência em informática.
- ter experiência com Educação de
Jovens e Adultos.
5 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Projeto/programa

Critérios
- Análise do currículo documentado.
AFATI – Ação da Faculdade na Terceira Idade
- Entrevista.
Sempre é Tempo de Saber – Alfabetização - Entrevista.
Tecnológica para Adultos

6 - DAS INSCRIÇÕES
Os interessados poderão inscrever-se gratuitamente na Secretaria da UNESPAR –
Campus de União da Vitória, até às 20h30min do dia 13 de agosto, mediante:
a) entrega da Ficha de Inscrição preenchida (anexo I deste edital, cuja cópia
poderá ser solicitada ao referido setor ou à Divisão de Extensão e Cultura),
acompanhada dos documentos comprobatórios nela solicitados;
b) envio eletrônico do anexo I deste edital, em documento passível de edição
(neste
caso,
sem
necessidade
de
assinatura)
ao
e-mail
michele.veronez@unespar.edu.br
7 – DO PLANO DE TRABALHO DOS BOLSISTAS
Os bolsistas deverão dedicar-se por 20(vinte) horas semanais, conforme plano
de trabalho constante do anexo II deste edital.
8 – DA SELEÇÃO
O processo seletivo ocorrerá no dia 14 de agosto e será realizado às 15 horas na
sala do Colegiado de Pedagogia.

9 – DO RESULTADO
O resultado do processo seletivo será divulgado, juntamente com os processos
realizados nos demais campi da Universidade, em edital único da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura, no dia 17 de agosto, no endereço: www.unespar.edu.br – editais
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.
10 - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Divisão de Extensão e
Cultura deste Campus ou, em instância recursal, pela Comissão Interna de Extensão e
Cultura da Unespar.

União da Vitória, 12 de agosto de 2015.

Michele Regiane Dias Veronez
Chefe da Divisão de Extensão e Cultura

ANEXO I – EDITAL 03/15 – DIVISÃO DE EXTENSÃO E CULTURA
CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS – PIBEX

FICHA DE INSCRIÇÃO
Dados pessoais:
Nome:
Endereço:
RG:
E-mail:
Telefones:

CPF:

Dado acadêmicos:
Curso:
Projeto/programa:
Link de acesso ao Currículo Lattes:

Série:

- Declaro não possuir nenhum tipo de vínculo empregatício, nem receber qualquer outro tipo
de bolsa de estudos, de forma a poder me dedicar por 20 horas semanais ao Projeto/Programa
pretendido, sob pena das implicações previstas na legislação.
- Declaro conhecer e concordar com os termos do Edital 03/15 – DIVISÃO DE EXTENSÃO E
CULTURA, amparado no Edital 003/2015 – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
e
na
Chamada 010 /2015 – FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.

_________________________, ____de agosto de 2015.

_______________________________
Nome

Obs.: anexar a esta ficha de inscrição:
- declaração de matrícula no curso informado;
- histórico escolar do curso informado;

ANEXO II – EDITAL 03/15 – DIVISÃO DE EXTENSÃO E CULTURA
CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS – PIBEX
PLANO DE TRABALHO DOS BOLSISTAS
PROJETO: AFATI – Ação da Faculdade na Terceira Idade
Orientador: Franciele Clara Peloso
Objetivo(s):

Metodologia:

Meses
Setembro/15

Outubro/15

Novembro/15

Dezembro/15
Janeiro/16
Fevereiro/16
Março/16

Abril/16

Maio/16
Junho/16
Julho/16
Agosto/16

Propiciar o desenvolvimento do ser humano em sua totalidade proporcionando
oportunidades de inclusão social e obtenção de subsídios teóricos para
sistematizar o registro da memória histórico-sócio-educacional dos membros da
AFATI.
Este projeto utiliza como metodologia de ação o método participativo, e terá por
base buscar subsídios junto aos alunos da AFATI, para construção de
conhecimento a respeito da terceira idade e elaboração de memorial e registro da
memória histórico-sócio-educacional dos membros da AFATI por meio de
entrevistas, coleta de depoimentos e outros registros.
Atividades
Atuação junto a AFATI, planejamento e atuação. Auxilio aos professores
ministrantes das aulas teóricas e práticas. Leitura orientada, estudos a respeito da
terceira idade nos quatro eixos trabalhados dentro do Projeto da Faculdade da
Terceira Idade.
Atuação junto a AFATI, planejamento e atuação. Auxilio aos professores
ministrantes das aulas teóricas e práticas. Leitura orientada, estudos a respeito da
terceira idade nos quatro eixos trabalhados dentro do Projeto da Faculdade da
Terceira Idade.
Atuação junto a AFATI, planejamento e atuação. Auxilio aos professores
ministrantes das aulas teóricas e práticas. Leitura orientada, estudos a respeito da
terceira idade nos quatro eixos trabalhados dentro do Projeto da Faculdade da
Terceira Idade.
Leitura orientada, elaboração de relatório final do projeto e preparação de
certificados aos participantes da AFATI no ano de 2015.
Planejamento 2016 e leitura orientada.
Planejamento 2016, leitura orientada e confecção de material.
Auxilio aos professores ministrantes das aulas teóricas e práticas. Coleta de
subsídios teóricos para sistematizar o registro da memória histórico-sócioeducacional dos membros da AFATI, registando os fatos mais marcantes com
ilustrações, fotografias, documentos, dentre outros meios para construção do
memorial.
Auxilio aos professores ministrantes das aulas teóricas e práticas. Propiciar
integração pesquisador-educando no desenvolvimento das entrevistas para
obtenção das memórias individuais e coletiva dos membros da AFATI.
Reunião de estudos. Confecção de material e auxilio aos professores ministrantes
das aulas teóricas e práticas com relação a materiais a serem utilizados
Reunião de estudos. Confecção de material e auxilio aos professores ministrantes
das aulas teóricas e práticas com relação a materiais a serem utilizados
Reunião para avaliação do projeto, confecção de artigo científico a respeito da
experiência com a Faculdade da Terceira Idade. Planejamento para o 2º semestre.
Finalização e apresentação do Memorial da AFATI.

PROJETO: Sempre é Tempo de Saber – Alfabetização Tecnológica para Adultos
Orientador: Nájela Tavares Ujiie
Objetivo(s):

Metodologia:
Meses
Outubro/15
Novembro/15
Dezembro/15
Janeiro/16
Fevereiro/16
Março/16
Abril/16
Maio/16

Junho/16
Julho/16
Agosto/16
Setembro/16

-Aprimorar o conhecimento acerca da educação de adultos;
-Propiciar a alfabetização tecnológica de idosos;
-Instrumentalizar acerca da ação pedagógica e educativa (processo ensino e
aprendizagem)
Atuação junto a projeto extensionista, interventivo e colaborativo, nas três frentes
estudo, planejamento e atendimento ao público alvo da proposta idosos.
Atividades
Seleção de bolsista e iniciação das atividades no projeto.
Atuação no projeto: estudo, planejamento e atendimento.
Atuação no projeto: estudo, planejamento e atendimento.
Reuniões de estudos. Leitura. Planejamento. Confecção de material instrucional.
Leitura. Confecção de Material Instrucional.
Atuação no projeto: estudo, planejamento e atendimento.
Atuação no projeto: estudo, planejamento e atendimento.
Atuação no projeto: estudo, planejamento e atendimento. Preparação de um
trabalho científico (resumo e/ou artigo) Comunicação Oral no XII Encontro
Científico Pedagógico e IX Simpósio de Educação, da ação extensionista.
Atuação no projeto: estudo, planejamento e atendimento.
Atuação no projeto: estudo, planejamento e atendimento. Escrita preliminar do
relatório.
Atuação no projeto: estudo, planejamento e atendimento. Ordenamento do
relatório final do projeto de extensão
Encerramento do ciclo de atividades extensionistas e encerramento das ações com
idosos.

