PROCESSO INTERNO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – PIDH/IFPR

A coordenação dos projetos de pesquisas “Trotula de Ruggiero: Ciência e Saúde Feminina na Alta Idade
Média" e “Artivismo urbano: engajamento feministas na América Latina (1983-2003)” torna público o
processo de seleção de um(a) estudante bolsista de acordo com a CHAMADA INTERNA ESPECÍFICA n.01
do EDITAL N.05/2021 do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DO
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – PIDH/IFPR

1- DO PROGRAMA
1.1- As bolsas estudantis do Programa Institucional de Educação em Direitos Humanos do Instituto Federal
do Paraná – PIDH/IFPR são destinadas ao Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio e à Graduação.
1.2- A bolsa tem valor de R$350,00, com duração de 12 meses.
1.3- As atividades iniciam-se em agosto de 2021.

2- DOS PROJETO DE PESQUISAS
2.1- O projeto “Trotula de Ruggiero: Ciência e Saúde Feminina na Alta Idade Média" analisa os tratados
médicos de Trotula de Ruggiero, médica italiana que atuou na Europa, durante o século XI, e visa
compreender o papel das mulheres no mundo do trabalho e da ciência e as concepções históricas em torno
da saúde feminina.
2.2- O projeto “Artivismo urbano: engajamento feministas na América Latina (1983-2003)” trata de uma
análise sobre o engajamento de coletivos feministas latino-americanos que, por meio do artivismo, trazem
um olhar crítico sobre as assimetrias de gênero, raça, classe e etnia. Objetiva-se entender se estes
engajamentos podem ser compreendidos como um mecanismo de educação social sobre os Direitos
Humanos.
2.3- Haverá seleção de um bolsista para cada projeto.

3- DOS REQUISITOS E RESPONSABILIDADES DO ESTUDANTE BOLSISTA
3.1- A (O) bolsista deverá atender às seguintes condições:
I- Estar regularmente matriculado em curso do IFPR- Campus Campo Largo, não possuir frequência inferior
a 75% ou retenções em componentes curriculares (comprovado em Histórico Escolar).
II- Não ter vínculo empregatício.

3.2- O estudante selecionado deverá cadastrar ou atualizar seu currículo na Plataforma Lattes e executar
um plano de atividades de pesquisa com dedicação de 12 (doze) horas semanais.
3.3- Não é permitido acumular esta bolsa com outras bolsas de pesquisa e extensão.
3.4- A(O) estudante bolsista deverá participar de eventos de divulgação científica e colaborar com a
elaboração dos relatórios parcial e final sobre as atividades do projeto.
4- DAS INSCRIÇÕES
4.1- Para se inscrever, a (o) estudante deverá preencher o formulário on-line disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/16Js0di96-jpivsSG5UdV2uZV2qq5WumNkED8sk7UjMk/edit.

Além

de

dados pessoais, a(o) estudante deverá indicar para qual projeto irá se inscrever, podendo se inscrever para
os dois projetos.
4.2- As inscrições serão realizadas entre os dias 08 e 18 de julho de 2021.
4.3- O estudante receberá confirmação de inscrição e a lista de inscritos pelo e-mail cadastrado.
4.4. A lista de candidatos inscritos será divulgada no dia 19 de julho de 2021.
4.5. Todos os documentos como as listas de inscritos e a posterior classificação serão divulgados no site
www.neabi campolargo.com.

5- DA SELEÇÃO
5.1 - A seleção ocorrerá por meio de uma questão discursiva, disponibilizada via formulário do Google e
enviada pelo e-mail indicado pelo(a)s inscrita(o)s dos respectivos projetos no dia 19 de julho de 2021
5.2. A questão discursiva deverá ser respondida e entregue até 25 de julho de 2021.
5.3. A questão discursiva valerá 10 pontos e seguirá os seguintes critérios de avaliação:
I- Respeito às normas de escrita da Língua Portuguesa (3 pontos)
II- Clareza e qualidade dos argumentos apresentados. (7 pontos)
5.6 - O resultado da seleção será publicado até dia 30 de Julho. A classificação considerará as pontuações
mais altas na avaliação.
6- ENTREGA DE DOCUMENTOS
6.1- A(O) estudante classificada(o) deverá entregar os seguintes documentos até o dia 10 de Agosto de
2021:
I- Cópias de RG e CPF;
II- Cópia do cartão de conta corrente no Banco do Brasil (Não serão aceitas contas poupança, de terceiros
ou contas conjuntas);
III-Declaração de matrícula.

7- CRONOGRAMA
ETAPA

DATA

Inscrições

08 a 18 de julho de 2021

Avaliação

19 a 25 de Julho de 2021

Divulgação da classificação

até 30 de Julho de 2021

Entrega de documentos pela(o) estudante classificado

10 de Agosto de 2021

Campo Largo, 07 de Julho de 2021
Júlia Glaciela da Silva Oliveira
SIAPE 1091514
Coordenadora dos Projetos

