
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Rua XV de Novembro, 1299, - Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP 80060-000

Telefone: (41) 3360-5000 - http://www.ufpr.br/
  

EDITAL Nº 1/2022 - SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-
GRADUAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE MOOC

Processo nº 23075.044785/2022-78
A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) da Universidade
Federal do Paraná (UFPR), em parceria com a Coordenadoria de Integração de Políticas
de Educação a Distância (CIPEAD), torna público o Edital de inscrições para seleção de
2 (dois/duas) estudantes bolsistas para produção de material para o MOOC (Massive
Online Open Course) "A Justiça Restaurativa no Ambiente Escolar como
Pacificadora e Facilitadora de uma Educação para a Cidadania", 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 Psicologia,
licenciatura em Letras ou Pedagogia, a partir do 2º período na UFPR. 
II - Possuir acesso e habilidade no uso de computadores, recursos
de comunicação on-line (internet, e-mail, chat e fóruns). Ter noções do
sistema operacional Windows. Utilizar programas de edição de textos,
planilhas e apresentações.  
III - Possuir acesso à internet e computador para realização das
atividades do MOOC. 
IV - Possuir habilidades em escrita e produção de texto. 

 
1.2. Discente da Pós-Graduação:

I - Graduado/a em licenciatura em Letras, Pedagogia ou
Psicologia. 
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II - Estar regularmente matriculado/a e cursando mestrado ou
doutorado em Educação na UFPR. 
III - Possuir acesso e habilidade no uso de: computadores, recursos
de comunicação on-line (internet, e-mail, chat e fóruns). Ter noções do
sistema operacional Windows. Utilizar programas de edição de textos,
planilhas e apresentações. 
IV - Possuir acesso à internet e computador para realização das
atividades do curso. 
V - Possuir habilidades em escrita e produção de texto. 
VI - Possuir noções básicas sobre educação em direitos humanos
e/ou mediação de conflitos, conflitos escolares e bullying.

 
2. CRONOGRAMA 

 

Período de Inscrição 24/08/2022 a 29/08/2022 (às 13h) 
Resultado Até 23h59 do dia 30/08/2022 
Convocação Até 23h59 do dia 30/08/2022 

 
3. INFORMAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO

 
3.1. As inscrições para o processo seletivo estão abertas a estudantes com
matrícula ativa nos cursos da UFPR indicados nos itens 1.1 e 1.2 deste edital de
seleção. 
3.2. Os/As interessados/as deverão preencher o formulário de inscrição de
24/08/2022 até às 13h do dia 29/08/2022.  
3.3. Ao completar a inscrição, o/a concorrente está ciente das seguintes
obrigações: 

 
I - Possuir conhecimentos e habilidades necessárias em
cumprimento ao perfil descrito nos itens 1.1 e 1.2 deste edital de
seleção. 
II - Dispor, na sua residência ou local onde desenvolverá as
atividades, de computador e acesso à internet, em quantidade e
qualidade necessárias para o desempenho adequado das suas
atribuições, caso cumpra a carga horária de forma remota. 
III - Cumprir o plano de trabalho com assiduidade e proatividade. 
IV - Comunicar ao/à coordenador/a da proposta do MOOC qualquer
intercorrência ao longo do período de produção. 
V - Participar de eventos/atividades promovidas pela CIPEAD
quando convocado/a.
VI - Cumprir carga horária de 12 (doze) horas semanais, sem
prejuízo de suas atividades acadêmicas.
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4. INSCRIÇÕES 
4.1. As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento do formulário
de inscrição, no link Formulário de Inscrição 
4.2. O candidato deverá anexar os seguintes documentos: 

I - Cópia do RG e CPF. 
II - Comprovante de Matrícula. 
III - Currículo atualizado (simplificado). 
IV - Carta de Intenções (até 20 linhas). 

 
 
5. DA SELEÇÃO, RESULTADO FINAL E CONVOCAÇÃO 
5.1. A seleção será realizada por meio de análise do currículo e da carta de
intenções anexados pelo/a candidato/a no formulário de inscrição disponível no item
4.1. 
5.2. O resultado final e convocação decorrerão de decisão da/a
coordenador/a proponente, devendo ser divulgados concomitantemente em
edital para o e-mail institucional dos/as candidatos/as, e por meio da publicação no
site da CIPEAD (http://www.cipead.ufpr.br/portal1/) até 23h59 do dia 30/08/2022.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1. A ausência de qualquer documento indefere automaticamente a
inscrição. 
6.2. Não serão admitidos recursos para esse processo seletivo. 
6.3. Os casos omissos serão deliberados pela coordenação proponente do
MOOC.

 
 

Curitiba, 24 de agosto de 2022. 
 

Sarah Menon Domingos do Nascimento 
Coordenadora de MOOC

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por SARAH MENON DOMINGOS DO
NASCIMENTO, TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, em 24/08/2022, às 15:33,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4833586 e
o código CRC A63A1BCB.
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https://forms.office.com/r/ZdkFXJBTJA
http://www.cipead.ufpr.br/portal1/
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 23075.044785/2022-78 SEI nº 4833586
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