
 
EDITAL SELEÇÃO BOLSISTA IC  

As Professoras Gizele de Souza e Andréa Cordeiro (DEPLAE - Setor de Educação), vêm tornar pública a seleção de  
1 (um/a) bolsista para atuação no Projeto “Grupos de Pesquisa e Experiências sobre Cultura Material Escolar”, 

vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Infância e Educação Infantil (NEPIE – UFPR).  
https://nepie.ufpr.br/  

 
1. Modalidade: Bolsa de Iniciação Científica 

2. Requisitos: estar regularmente matriculado/a no curso de 
Pedagogia ou História; ter condições materiais (internet e 
computador) para realização de atividades do projeto também 
online; disponibilidade de 20h semanais.   

3. Período de duração:  de maio a novembro de 2022  

4. Valor da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

5. Atividades a serem desenvolvidas: - colaborar na organização do 
‘Ciclo de Debates sobre Cultura Material Escolar'; - auxiliar na 
produção de publicações sobre o projeto.   

6. INSCRIÇÃO: de 09 a 10 de maio de 2021, VIA E-MAIL: 
nepie.ufpr@gmail.com 

7. Documentos necessários: - Cópia do Histórico Escolar; - 
Formulário de Inscrição: apresentar, preenchido, um documento ou 
no próprio corpo do e-mail as seguintes informações – como consta 
ao lado.  

8. Seleção: a documentação será examinada e avaliada, pelas 
professoras que compõem a banca.  

9. Critérios de Seleção: - desempenho e perfil acadêmico ao projeto; 
- aderência ao projeto; - disponibilidade.  

10. Resultado: será publicado e enviado por e-mail do NEPIE-UFPR 
até o dia 10 de maio de 2022  

 

 

INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÃO – MODELO  

I. DADOS GERAIS: 

Nome Completo:             Data de Nascimento: 

Matrícula:                       Curso:                 Ano:                          Turno: manhã ou noite  

RG:                                          CPF: 

Endereço Completo:            Fones:              E-mail:  

OBS: indicar se já possui outra graduação. Se sim, em qual curso.  

 

II. INFORMAÇÕES SOBRE PESQUISA. Participou de algum projeto de pesquisa, extensão, monitoria, 
etc. Se sim, explicite qual e como foi esta experiência.  

 

III. RAZÕES PARA PARTICIPAR DESTA SELEÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA em História da Educação 
e Cultura Material Escolar.   

 

IV. DISPONIBILIDADE: para atuar como bolsista de IC (dias e horários).  

 

Curitiba, 09 de maio de 2022.  

Profas. Gizele de Souza e Andréa Cordeiro; Gecia Garcia  

https://nepie.ufpr.br/
https://nepie.ufpr.br/

