PROCESSO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E
INOVAÇÃO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
PROJETO: “FALA BAIXO, SENÃO EU GRITO”: SEXUALIDADE, RELAÇÕES
DE GÊNERO E SEGURANÇA ESCOLAR
COORDENADOR: Prof. Dr. Everton Ribeiro
VICE-COORDENADORA: Prof. Dra. Beatriz dos Santos Pês

No uso de suas atribuições, o coordenador do projeto de pesquisa “Fala baixo,
senão eu grito”: sexualidade, relações de gênero e segurança escolar,
registrado sob número CAM20210006 no Comitê de Pesquisa e Extensão, torna
público o processo de seleção de 4 (quatro) bolsistas: 3 (três) para o Programa
Institucional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PRADI) e 1 (um) para
o Programa Institucional de Educação em Direitos Humanos (PIDH). O valor da
bolsa é de R$ 350,00 – estudantes de nível médio (PRADI e PIDH) ou de
graduação (PIDH), com validade de 12 meses, conforme Edital nº 003/2016,
divulgado pela Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação. As atividades
começarão no mês de agosto de 2021.

DO PROJETO DE PESQUISA
- O projeto “Fala baixo, senão eu grito”: sexualidade, relações de gênero e
segurança escolar busca desenvolver ações e intervenções eficazes em
prevenção à violência relacionada a gênero e sexualidade no âmbito da educação
profissional e tecnológica. O bullying compromete gravemente o desenvolvimento
de adolescentes, em sua saúde física, saúde mental e desempenho escolar.

DOS REQUISITOS E RESPONSABILIDADES DO ESTUDANTE BOLSISTA
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.
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.
Não é permitido acumular esta bolsa com outras bolsas de pesquisa e
extensão.
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.
DAS INSCRIÇÕES
Para se inscrever, a/o estudante deverá preencher o seguinte formulário on-line:
https://bit.ly/3jWPtpW.
As inscrições serão realizadas entre os dias 09 e 20 de julho de 2021.
O estudante receberá confirmação de inscrição pelo e-mail cadastrado.
A lista de candidatos inscritos será divulgada no dia 21 de julho de 2021.
Todos os documentos, tais como a lista de inscritos e a posterior classificação,
serão divulgados no site www.neabicampolargo.com.
DA SELEÇÃO
A seleção ocorrerá por meio de uma questão discursiva, disponibilizada no próprio
formulário de inscrição. A questão discursiva deverá ser respondida e entregue
no ato da inscrição.

A questão discursiva valerá 10 pontos e seguirá os seguintes critérios de
avaliação:
I. Respeito à norma padrão de escrita da Língua Portuguesa (3 pontos);
II. Clareza e qualidade dos argumentos apresentados (7 pontos).
O resultado da seleção será publicado até dia 30 de julho. A classificação
considerará as pontuações mais altas na avaliação. Caso sejam disponibilizadas
novas bolsas no decorrer da execução do projeto, estas poderão ser direcionadas
às/aos próximas/os classificadas/os da lista.
ENTREGA DE DOCUMENTOS
As/Os estudantes classificadas/os no número de bolsas deverão entregar, até o
dia 10 de agosto de 2021, os seguintes documentos:
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.
CRONOGRAMA
ETAPA

DATA

Inscrições

De 09 a 20 de julho de 2021

Avaliação

De 21 a 29 de julho de 2021

Divulgação da classificação

Até 30 de julho de 2021

Entrega de documentos

Até 10 de agosto de 2021
Campo Largo, 08 de julho de 2021.

Prof. Dr. Everton Ribeiro
SIAPE 1929956

