DIVISÃO DE EXTENSÃO E CULTURA – DEC
Campus de União da Vitória

EDITAL Nº. 011/2018
Processo Seletivo de Bolsistas de Extensão Universitária – PIBEX/FA
A Divisão de Extensão e Cultura – DEC, em conformidade com a Chamada nº.
005/2018 – FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA e com o Edital nº. 003/2018 – PRÓ-REITORIA
DE EXTENSÃO E CULTURA, torna pública a realização de Processo Seletivo para
concessão de bolsas de extensão universitária para estudantes do curso de
graduação em Pedagogia 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, com apoio da Fundação Araucária com vistas a
incentivar a participação de estudantes de graduação no desenvolvimento de
atividades de extensão universitária, nos termos da Chamada nº. 005/2018 – FA e
do edital n°. 003/2018 – PROEC/UNESPAR.
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
a) Estar regularmente matriculado entre a primeira e a terceira série ou entre o
primeiro e o sexto semestre 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 – DA VAGA
Projeto/Programa
1. Projeto espaço da mamãe universitária
Profª. Ms. Maria Sidney Barboza Gruner

Coordenadora
Kelen dos Santos
Junges

Vaga
01

4 – DOS PRÉ-REQUISITOS
1

Projeto/Programa

Pré-requisitos

1. Projeto espaço da mamãe
universitária Profa Ms. Maria
Sidney Barboza Gruner

Não possuir dependência em disciplinas
do curso; ter disponibilidade para atender
o projeto; possuir experiência em
informática; estar cursando o curso de
Pedagogia do Campus.

5 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Projeto/Programa

Critérios

1. Projeto espaço da mamãe
universitária Profa Ms. Maria
Sidney Barboza Gruner

Entrevista,
análise/avaliação
do
currículo documentado e análise da
carta de intenções.

6 – DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas do dia 24/09/218 ao dia 29/09/2018 por
meio do seguinte endereço (SIGES):
http://www.aluno.siges.pr.gov.br/bna_ies/
(Ir em abrir nova solicitação e escolher o serviço: “INSCRIÇÃO PARA
BOLSISTA – PIBEX”), em seguida, anexar os seguintes documentos:
a) Ficha de Inscrição (Anexo I) assinada e em versão PDF;
b) Carta de Motivação assinada e em versão PDF;
c) Informar no sistema, no campo detalhes, o link do currículo lattes e o curso no
qual está matriculado(a).

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
Projeto/Programa

Dia

Local

Horário

2

1. Projeto espaço da mamãe
universitária Profa Ms.
Maria Sidney Barboza
Gruner

01 de outubro,
Segunda-feira

Sala de projetos
do curso de
Pedagogia

17h30min

9 – DO RESULTADO
O resultado do processo seletivo será divulgado a partir do dia 08 de outubro
de 2018, no endereço: www.fafiuv.br – editais da Diretoria de Extensão e Cultura –
DEC.
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, 24 de setembro de 2018.

Profª. Drª. Alcimara Aparecida Föetsch
Chefe da Divisão de Extensão e Cultura
Campus de União da Vitória – PR
Portaria nº 242/2018 – Reitoria/UNESPAR
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CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA - Divisão de Extensão e Cultura - DEC
ANEXO I – EDITAL Nº. 011/2018
Processo Seletivo de Bolsistas de Extensão Universitária – PIBEX/FA
FICHA DE INSCRIÇÃO
Dados pessoais:
Nome:
Endereço:
RG:

CPF:

E-mail:
Telefones:
Dado acadêmicos:
Curso:

Série:

Projeto/programa:
Link de acesso ao Currículo Lattes:
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 como bolsista graduando ao Projeto/Programa pretendido, sob pena
das implicações previstas na legislação.
Declaro conhecer e concordar com os termos do Edital 001/2018 – DIVISÃO DE
EXTENSÃO E CULTURA, amparado no Edital 003/2018 da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura – PROEC e chamada 05/2018 Fundação Araucária.
Assumo inteira responsabilidade pelas informações contidas neste formulário,
sob as penas da lei.
União da Vitória, ____de setembro de 2018.
_______________________________
Nome e assinatura
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ANEXO II - PLANO DE TRABALHO PARA O BOLSISTA
Orientador
Kelen dos Santos Junges
(Docente/Pesquisador
responsável):
Título do projeto de pesquisa:
PRÁTICAS DA DOCÊNCIA INICIAL E DE GESTÃO ESCOLAR
NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO PROJETO ESPAÇO DA MAMÃE
UNIVERSITÁRIA PROF.ª MARIA SIDNEY BARBOSA GRUNER
Período previsto para
08/2018 a 07/2019
desenvolvimento do Projeto
Objetivo(s):
Construir 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 das
experiências oportunizada pela bolsa de estudos realizados no
projeto Espaço da Mamãe Universitária- PEMU.
Síntese das atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista:
1. Estudos e auxilio ao planejamento das práticas da docência inicial na Educação Infantil no
Projeto Espaço da Mamãe Universitária.
2. Coordenação da agenda e da carga horária dos estagiários e voluntários junto ao projeto.
3. 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 coordenação do projeto.
4. Elaboração de leituras e fichamentos sobre a temática que envolve o projeto.
5. Elaboração de relatos de experiência e pesquisas sobre a temática do projeto na forma de
diário de bordo.
6. Confecção de materiais pedagógicos para os bebês e para a sala do projeto e de decoração do
PEMU.
7. Organizar as festividades do PEMU junto à comunidade acadêmica.
8. Manter o regulamento do PEMU atualizado.
9. Auxilio na efetivação dos objetivos do projeto junto aos acadêmicos dos cursos da IES, do
curso de Pedagogia, junto aos bebês e aos pais participantes do projeto.
10. Organização e manutenção dos arquivos físicos e eletrônicos do projeto.
11. Confecção de relatórios parciais e final das aprendizagens docente e de gestão escolar.
12. Planejamento, execução 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.
13. Participação com comunicação de relatos de experiência dos estudos desenvolvidos no
projeto, em evento promovido pelo curso de Pedagogia e/ou outros.
14. Assessorar a coordenadora do projeto no encaminhamento de todas as atividades do PEMU e
dos documentos junto a PROEXT.
15. Elaboração de um vídeo com as atividades desenvolvidas em conjunto com a equipe do
projeto.
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