CAMPUS DEUNIÃO DA VITÓRIA
Divisão de Extensão e Cultura
EDITAL Nº. 005/2016
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
doCampus 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 04 (quatro) meses, como apoio da Fundação Araucária com vistas a
incentivar a participação de alunos de graduação no desenvolvimento de
atividades 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 deum dos
cursosapontados 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

Coordenador(a)

vagas

Matemática na Alfabetização de Jovens e Adultos

Michele Regiane Dias Veronez

01

Projeto Espaço da Mamãe Universitária Profª Ms.
Maria Sidney Barboza Gruner

Rosana Beatriz Ansai

01

4 – DOS PRÉ-REQUISITOS
Projeto/programa

Pré-requisitos
estar
matriculado
no curso de
Matemática na Alfabetização de Jovens e
Matemática ou Pedagogia.
Adultos

Projeto Espaço da Mamãe Universitária
ProfªMs. Maria Sidney Barboza Gruner

5 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Projeto/programa
Matemática na Alfabetização de Jovens e Adultos
Projeto Espaço da Mamãe Universitária ProfªMs.
Maria Sidney Barboza Gruner

- estar matriculado no curso de
Pedagogia.

Critérios
- Análise do currículo documentado.
- Entrevista.
- Análise do currículo documentado.
- Entrevista.

6 - DAS INSCRIÇÕES
Os interessados poderão inscrever-se gratuitamente na Secretaria da UNESPAR –
Campus de União da Vitória, até às 22h30min do dia 25 de abril, 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
divisao.extensaouv@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 27 de abril de 2016.
Projeto/programa
Local e horário
Matemática na Alfabetização de Jovens - Entrevista (respeitando a ordem alfabética
dos inscritos) às 19h15min no Laboratório de
e Adultos
ensino de Matemática.
Projeto Espaço da Mamãe Universitária - Entrevista (respeitando a ordem alfabética
ProfªMs. Maria Sidney Barboza Gruner dos inscritos) às 14h na sala do Colegiado de
Pedagogia.
9 – DO RESULTADO
O resultado do processo seletivo será divulgado em edital da Divisão de
Extensão do Campus de União da Vitória até o dia 29 de abril, no
endereço:www.fafiuv.br.
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, 17 de abril de 2016.

Michele Regiane Dias Veronez
Chefe da Divisão de Extensão e Cultura

ANEXO I – EDITAL 005/16 – 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 005/16 – DIVISÃO DE EXTENSÃO E
CULTURA, amparado no Edital 003/2015 – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA e
na
Chamada 010 /2015 – FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.

_________________________, ____de abril de 2016.

_______________________________
Nome

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

ANEXO II – EDITAL 005/16 – DIVISÃO DE EXTENSÃO E CULTURA
CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS – PIBEX
PLANO DE TRABALHO DOS BOLSISTAS

PROJETO: Matemática na Alfabetização de Jovens e Adultos
Orientador: Michele Regiane Dias Veronez
Título do projeto
do(s) bolsista(s)
Objetivo(s):

Tarefas Matemáticas com foco na alfabetização de adultos
Proporcionar aos professores ou pessoas da comunidade que atuam como
formadores no programa Paraná Alfabetizado conhecimentos sobre tarefas
matemáticas; fomentar o debate acerca de conceitos matemáticos pertinentes na
alfabetização a partir de tarefas matemáticas; viabilizar aos jovens e adultos em
processo de alfabetização oportunidades de desenvolver sua competência crítica
enquanto se envolvem e refletem sobre as tarefas matemáticasque realizam.

Metodologia:

Constituição de um grupo de formadores que atuam no Programa Paraná
Alfabetizado a fim de proporcionar a estes, experiências em ensino exploratório a
partir de tarefas matemáticas. Será oportunizado a esse grupo o “aprender” sobre
ensino exploratório e por meio dele e “ensinar usando” tarefas matemáticas. Para
tanto, teremos momentos de trabalho com os formadores, buscando intensificar os
debates proporcionados nos cursos ofertados pela Secretaria de Estado da
Educação (SEED) e ampliar a abrangência de tais debates, já que com as ações
do projeto poderemos desenvolver um trabalho mais próximo aos formadores e de
suas turmas. Portanto, trabalharemos algumas tarefas matemáticas com os
formadores, para que possam compreender o papel destas no processo de
alfabetização; e na turma deles, sempre com a presença dos mesmos, a fim de
que avaliem o envolvimento de seus alunos com estas tarefas. Cabe ressaltar que
as tarefas matemáticas serão elaboradas e analisadas pela equipe do projeto em
parceria com os formadores e consideradas suas sugestões e experiências com
alfabetização de jovens e adultos.

Meses
Maio/16

Atividades
Produção de material de apoio pedagógico, baseado em tarefas matemáticas.
Elaboração e discussão de tarefas matemáticas com os formadores e
implementação das mesmas em suas respectivas turmas.
Produção de material de apoio pedagógico, baseado em tarefas matemáticas.
Elaboração e discussão de tarefas matemáticas com os formadores e
implementação das mesmas em suas respectivas turmas.
Produção de material de apoio pedagógico, baseado em tarefas matemáticas.
Elaboração de artigos científicos para divulgação dos resultados do projeto.
Produção de material de apoio pedagógico, baseado em tarefas matemáticas.
Socialização dos resultados do projeto em evento científico.

Junho/16

Julho/16
Agosto/16

PROJETO: Projeto Espaço da Mamãe Universitária ProfªMs. Maria Sidney Barboza Gruner
Orientador: Rosana Beatriz Ansai
Objetivo(s):

Metodologia:

Meses

Maio/16

Junho/16

Julho/16

Elaborar aprendizagens docentes de formação inicial na Educação Infantil na
modalidade creche e de gestão escolar, voltadas para o estabelecimento da
relação teoria e prática elaboradas a partir da frequência às aulas do curso de
Pedagogia e das experiências docentes assistidas realizadas no projeto Espaço da
Mamãe Universitária.
Aplicação do cronograma de atividades abaixo eivadas de atividades reflexivas
baseadas no desenvolvimento de aprendizagens da performance da docência
inicial e da gestão escolar na Educação Infantil.
Atividades
Elaboração de Estudos sobre a temática do projeto na forma de diário de bordo.
Planejamentos e supervisão das práticas da docência inicial e de gestão escolar
na Educação Infantil no Projeto Espaço da Mamãe Universitária efetivadas pelas
estagiárias do projeto.
Coordenação da agenda e da carga horária dos estagiários e voluntários junto ao
projeto.
Continuação da sistematização dos estudos em um artigo visando a participação
na Semana do curso de Pedagogia.
Continuação da sistematização das atividades no portfólio do trabalho docente
da bolsista
Confecção e encaminhamento para a coordenação do relatório parcial (relativo
aos meses março, abri e maio) e organização do portfólio das aprendizagens
docente e de gestão escolar.
Elaboração de Estudos sobre a temática do projeto na forma de diário de bordo.
Planejamentos e supervisão das práticas da docência inicial e de gestão escolar
na Educação Infantil no Projeto Espaço da Mamãe Universitária efetivadas pelas
estagiárias do projeto.
Coordenação da agenda e da carga horária dos estagiários e voluntários junto ao
projeto.
Confecção de materiais pedagógicos para os bebês e para a sala do projeto.
Sistematização dos estudos em um artigo visando a participação na Semana do
curso de Pedagogia.
Continuação da sistematização das atividades no portfólio do trabalho docente
da bolsista.
Participação em evento de cunho científico.
Elaboração de Estudos sobre a temática do projeto na forma de diário de bordo.
Planejamentos e supervisão das práticas da docência inicial e de gestão escolar
na Educação Infantil no Projeto Espaço da Mamãe Universitária efetivadas pelas
estagiárias do projeto.
Organização dos arquivos físicos e eletrônicos do projeto.
Confecção de materiais pedagógicos para os bebês e para a sala do projeto.
Coordenação da agenda e da carga horária dos estagiários e voluntários junto ao
projeto.
Sistematização dos estudos em um artigo visando a participação na Semana do
curso de Pedagogia.
Continuação da sistematização das atividades no portfólio do trabalho docente
da bolsista.
Confecção, registro e entrega e/ou arquivamento das listas e dos certificados
e/ou declaração de horas das atividades voluntárias dos acadêmicos do curso de
Pedagogia realizadas junto ao projeto com a supervisão e anuência da

Agosto/16

coordenação do projeto.
Encaminhamento á coordenação do projeto, do relatório parcial e do portfólio de
aprendizagens dos estudos realizados junto ao projeto.
Elaboração de Estudos sobre a temática do projeto na forma de diário de bordo.
Planejamentos e supervisão das práticas da docência inicial e de gestão escolar
na Educação Infantil no Projeto Espaço da Mamãe Universitária efetivadas pelas
estagiárias do projeto.
Coordenação da agenda e da carga horária dos estagiários e voluntários junto ao
projeto.
Sistematização dos estudos em um artigo visando a participação na Semana do
curso de Pedagogia.
Confecção e encaminhamento para a coordenação do relatório parcial (relativo
aos meses junho, julho e agosto) e organização do portfólio das aprendizagens
docente e de gestão escolar.
Elaboração de um vídeo com as atividades desenvolvidas durante a vigência da
bolsa de estudos em conjunto com a equipe do projeto.
Elaboração e apresentação do relatório final anual das atividades de estudo e
pesquisa desenvolvidos no projeto.

