
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE GRADUAÇÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), em parceria com a Coordenadoria de Integração e Políticas 

de Educação a Distância (CIPEAD) e com a Coordenadoria de Políticas de Ensino de 

Graduação (COPEG), torna público o Edital de inscrições para composição de duas 

pessoas bolsistas para produção de material para o MOOC (Massive Online Open Course) 

História da Educação dos Surdos, no âmbito do Projeto "Formação Continuada de 

Professores da Educação Básica". 

 

1. DAS VAGAS E DO PERFIL DESEJADO  

 

Quantidade de Vagas 
- 01 (um/a) discente da Graduação 

- 01 (um/a) discente da Pós-Graduação 

Carga horária semanal  12 horas 

Valor da bolsa 
R$ 1.200,00 para discente da Pós-Graduação  

R$    765,00 para discente da Graduação 

Período Agosto a Dezembro de 2022 

 

 

1.1 Discente da Graduação:  

I. Estar regularmente matriculado/a e cursando licenciatura em Letras Libras na UFPR; 

II. Possuir acesso e habilidade no uso de: computadores, recursos de comunicação online 

(internet, e-mail, chat e fóruns). Ter noções do sistema operacional Windows. Utilizar 

programas de edição de textos, planilhas e apresentações (BrOffice e MS-Office). Operar 

programas de navegação (Mozilla Firefox e Google Chrome). Utilizar correio eletrônico 

através de webmail; e editar vídeos. 

III. Possuir acesso à internet e computador para realização das atividades do curso. 

 

1.2 Discente da Pós-Graduação:  

I. Graduado/a em licenciatura; 

II. Estar regularmente matriculado/a e cursando mestrado ou doutorado em História, ou 

em Educação na UFPR; 

III. Possuir acesso e habilidade no uso de: computadores, recursos de comunicação online 

(internet, e-mail, chat e fóruns). Ter noções do sistema operacional Windows. Utilizar 

programas de edição de textos, planilhas e apresentações (BrOffice e MS-Office). Operar 

programas de navegação (Mozilla Firefox e Google Chrome). Utilizar correio eletrônico 

através de webmail;  

IV. Possuir acesso à internet e computador para realização das atividades do curso. 

 

2. CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E RESULTADO 

 

2.1 Inscrição 



Os/As interessados/as deverão preencher a ficha de inscrição até às 9h do dia 25/08/2022 

(quinta-feira), encaminhada ao e-mail institucional kellyloddo@ufpr.br. Constando 

dados básicos: Nome, GRR, endereço e contatos. As inscrições e os dados podem ser 

tanto em Vídeo (Língua brasileira de sinais) quanto em língua portuguesa escrita.  

 

2.2 Seleção  

A seleção dar-se-á mediante a entrega do currículo lattes e uma carta de intenção dos/as 

estudantes inscritos/as, com entrega até 26/08/2022 (sexta-feira) encaminhada ao e-

mail institucional kellyloddo@ufpr.br. As cartas de intenção podem ser tanto em Vídeo 

(Língua brasileira de sinais) quanto em língua portuguesa escrita. 

 

2.3 Resultado 

O resultado decorrerá de decisão dos/as professores/as participantes do projeto 

(coordenadora), devendo ser divulgado em edital do dia 29/08/2022, por e-mail 

institucional e no SEI (processo número 23075.048977/2022-53).  

 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 Não serão admitidos recursos para esse processo seletivo. 

3.2 Os casos omissos serão deliberados pelos/as professores/as participantes do projeto 

(coordenador e equipe).  
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