PROCESSO INTERNO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA – PIBEX-JR

A coordenação dos projetos de extensão “Semana de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas” e
“Perspectivas interdisciplinares para a Educação para as Relações Étnico Raciais” torna público o processo
de seleção de um estudante bolsista por projeto de acordo com a CHAMADA INTERNA ESPECÍFICA n.01
do EDITAL N.04/2021 - DIEXT/PROEPPI (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO PIBEX/IFPR).

1- DO PROGRAMA
1.1- O Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX-Jr) é destinado a estudantes do Ensino Técnico
Integrado ao Ensino Médio.
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 PROJETOS DE EXTENSÃO
2.1- O projeto “Semana de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas” consiste em pesquisas sobre a Educação
para as Relações Étnico-Raciais e na organização de eventos com atividades diversificadas sobre Antirracismo,
História das culturas Afro-Brasileira e Indígena e Diversidade Cultural. O estudante participará de reuniões
semanais, da organização e execução das atividades do evento, em diálogo constante com o Núcleo de
Estudos Afro-brasileiros e Indígenas do Campus Campo Largo.
2.2- O projeto “Perspectivas interdisciplinares para a Educação para as Relações Étnico Raciais” desenvolve
pesquisas sobre atividades que envolvam diferentes componentes curriculares para cumprir os objetivos da
Educação para as Relações Étnico-raciais. Haverá oferta de um curso virtual sobre metodologias
interdisciplinares que abordem educação antirracista, cultura e história africana, afro-brasileira e indígena.
2.3 – Haverá seleção de um bolsista para cada projeto de extensão.
3- DOS REQUISITOS E RESPONSABILIDADES DO ESTUDANTE BOLSISTA
3.1- O bolsista deverá atender às seguintes condições:
I- Estar regularmente matriculado em curso do IFPR- Campus Campo Largo e não possuir frequência inferior
a 75%.
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 extensão com dedicação de 12 (doze) horas semanais.
3.3- Não é permitido acumular esta bolsa com outras bolsas de pesquisa e extensão.

3.4- 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, o estudante deverá preencher formulário on-line disponível no site
www.neabicampolargo.com Além de apresentar dados pessoais, o estudante deverá responder a uma
questão discursiva acerca de um texto relativo ao tema de cada projeto. Cada projeto possui um formulário
para seleção e o estudante pode preencher os dois formulários para concorrer às bolsas dos dois projetos, se
assim desejar.
4.2- As inscrições serão realizadas entre os dias 07 e 21 de julho de 2021
4.3- A lista de candidatos inscritos será divulgada às 10 horas do 22 de julho de 2021. Todos os documentos
como as listas de inscritos e a posterior classificação serão divulgados no site www.neabicampolargo.com

5- DA SELEÇÃO
5.1 - A correção da questão discursiva disponibilizada no formulário será avaliada para a classificação dos
inscritos para seleção em cada um dos projetos.
5.2. A questão discursiva vale 10 pontos. Os critérios de avaliação de cada questão discursiva são:
I- Respeito às normas de escrita da Língua Portuguesa (3 pontos)
II- Clareza e qualidade dos argumentos apresentados. (7 pontos)
5.3 - O resultado da seleção será publicado no dia 28 de julho de 2021, a partir das 09 horas. A classificação
considerará as pontuações mais altas na avaliação das questões de cada formulário e seu respectivo projeto.
5.4- Os estudantes receberão por e-mail comentários e pontuação recebida na correção.
6- ENTREGA DE DOCUMENTOS
6.1- O estudante classificado 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

07 a 21 de julho de 2021.

Divulgação da lista de inscritos

22 de julho de 2021.

Divulgação da classificação

28 de julho de 2021.

Entrega de documentos pelos estudantes classificados

10 de agosto de 2021.
Campo Largo, 07 de julho de 2021

Fábio Lucas da Cruz
SIAPE 2190722
Coordenador dos projetos

