
 
 
 
 
 
 

  
 

 
CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS EXTENSÃO 
EDITAL EXTRAORDINÁRIO PROEC/UFPR Nº 02/2020 

 
 
 
O projeto de extensão MAE Documenta, contemplado pelo edital extraordinário PROEC/UFPR nº 02/2020 

– Bolsas de extensão em tempos de pandemia, torna pública a inscrição para processo seletivo de Bolsistas 

Extensão, para atuação em atividades de edição de vídeos e textos resultantes de pesquisa etnográfica da 

coordenadora do projeto no Vale do Jequitinhonha/MG. 

 

PROJETO: MAE Documenta 
 
Modalidade de Bolsa: Bolsa extensão  

Departamento/Curso de Origem: Departamento de Antropologia – DEAN/SCH  

 
COORDENADOR/ COORDENADORA: Liliana Porto 
 
1. DISCENTES PROVENIENTES DE:  
 

 Curso de Ciências Sociais 
 Curso de Comunicação Social 
 Curso de Design Gráfico 

 
 
2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

- Edição de áudios e vídeos de manifestações culturais populares e entrevistas resultantes de 
pesquisas antropológicas prévias no Vale do Jequitinhonha/MG a serem disponibilizados nos canais 
do MAE/UFPR; 

- Digitação e preparação gráfica para disponibilização digital de documentos não disponíveis 
digitalmente relacionados a pesquisas prévias no Vale do Jequitinhonha/MG a serem 
disponibilizados nos canais do MAE/UFPR. 

 
3. LOCAL/LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 
As atividades serão desenvolvidas integralmente em trabalho remoto. Para tanto, o bolsista deve 
contar com equipamento informático e conexão de internet na sua residência.  

 
4. CARGA HORÁRIA DEDICADA PELO/A ALUNO/A AO PROJETO: 12 H SEMANAIS 

 
5. VALOR DA BOLSA: R$ 400, 00/MÊS 



 
 
 
 
 
 

  
 

6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO: (Informar qual a vigência de participação no projeto 
 De setembro a dezembro de 2020 
 
 
7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 
 
- Preencher formulário de inscrição on-line no endereço 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ozd7w-Lp-
UK8Z0ubc44d8M6lSnC2bK5Psccezct0HRJUNlBLOU9BNDFPTEdPQzVaSk1EMjVKU0RHWi4u. Através do 
formulário devem ser encaminhados histórico e também currículo ou portfólio. Importante: para preencher 
o formulário é necessário estar logado com o endereço da UFPR.  

 
- Estar regularmente matriculado/a em um dos cursos descritos no item 1 do edital. 
 
- Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra instituição de ensino ou agência de 

fomento, nacional ou internacional, que exija exclusividade 
 
8.  FASES DA SELEÇÃO  
1. Análise de histórico e currículo/portfólio, que devem ser encaminhados por meio do formulário de 

inscrição; 
2. Entrevista, que será realizada na plataforma Teams, conforme horário e instruções divulgados no dia 

09/08/2020 às 18:00 no site e redes sociais do MAE-UFPR e também enviado por e-mail para as/os 
candidatas/os selecionadas/os; 

 
9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
 Análise de currículo/portfolio 
 Entrevista 
 Análise de histórico 
 
 
10. CALENDÁRIO  
 Inscrições para processo seletivo: 01/09/2020 a 08/09/2020 até 17:00h. 

 Entrevista dos(as) candidatos(as): 10/09/2020 na plataforma Teams. Os horários das entrevistas 
serão divulgados no dia 09/09/2020 às 18:00h.  

 Divulgação dos resultados: 11/09/2020 no site do MAE-UFPR e por e-mail.  
 
 
11. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  
Os resultados da seleção serão divulgados no site do MAE-UFPR no dia 11/09/2020 às 15:00h e enviados por 
e-mail. 
 
 

 
Profa. Liliana Porto  

Coordenadora do projeto MAE Documenta 


