SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA PROJETO PIBEX Graduação
EDITAL N.06/2020 - DIEXT/PROEPPI

Em entendimento CHAMADA INTERNA ESPECÍFICA n.01, está aberta a seleção para 1 (uma) vaga
de bolsista para atuar no desenvolvimento do projeto Organização de coleção didática para
consulta e empréstimo por profissionais da educação das redes municipal, estadual e privada
de Jacarezinho/PR sob orientação da profa. Flavia Torres Presti.
1. Resumo do projeto:
Um dos fatores que contribui para a predominância das aulas tradicionais no ensino básico é a
falta de materiais para realização de atividades na sala de aula e a falta de tempo dos professores
em buscar exemplos de práticas alternativas para os conteúdos trabalhados. Assim, com o
objetivo de melhorar o processo de ensino e aprendizagem no município de jacarezinho, será
realizada a organização de materiais didáticos que foram elaborados por docentes e estudantes
do IFPR Jacarezinho em um Laboratório de Ensino, criando um sistema e/ou planilha online de
empréstimo para profissionais da educação de escolas municipais, estaduais e privadas da cidade
de Jacarezinho/PR. Através dessa ferramenta, docentes e demais profissionais da educação
poderão consultar a disponibilidade de materiais do tema trabalhado. Além disso será elaborado
um depositário de materiais online, baseado nos Trabalhos de conclusão de Curso do Campus e
materiais disponíveis na internet separados em temas ligados à Ciências e Química. Esse
depositário tem como objetivo facilitar para os professores o encontro com atividades
alternativas conforme o tema trabalhado. Com o presente projeto pretende-se ampliar o
relacionamento do IFPR com as escolas do município, bem como melhorar as condições de
aprendizagem nas escolas, o relacionamento entre professor, aluno e conhecimento, além de
tornar as aulas mais interessantes.
Período de vigência: 17/08/20 a 17/08/21
Data entrega Relatório Parcial: 15/02/21
Data entrega Relatório Final: 15/09/21
2. Das inscrições
Período de inscrição: 27 a 31 de julho de 2020.
A inscrição deverá ser feita por e-mail para flavia.presti@ifpr.edu.br. Este e-mail deve conter:
 No corpo do e-mail as seguintes informações: Nome completo, número de telefone
vinculado ao whatsapp, ano de ingresso no curso de Licenciatura em Química com
ênfase em Ciências da Natureza do IFPR, ciência do resumo do projeto e qual é a
motivação para o desenvolvimento da proposta.
 Em anexo: Histórico escolar obtido pelo SIGAA.
Não serão aceitas inscrições fora do prazo.
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3. Do processo seletivo
Poderão participar da seleção alunos que cursam a Licenciatura em Química.
A seleção será feita através de entrevista a ser realizada no dia 03/08/20 às 14h (por ordem
de inscrição) via Google Meeting com o link enviado por whatsapp no horário da entrevista.
O resultado será divulgado no dia 04/08/20.

4. Requisitos
Os bolsistas selecionados deverão atender às seguintes condições:
I - Dedicar-se às atividades que lhe forem conferidas por seu Orientador.
II - Aceitar e realizar os preceitos do edital interno e/ou chamada interna específica.
III - Incluir o nome do coordenador e do Programa a que está vinculado em divulgações, publicações
e trabalhos apresentados em eventos da área, inclusive com citação direta de órgão de fomento ou
convênio, quando for o caso.
IV - Prestar e apresentar todas as informações e documentação quando requerido diretamente ou
quando estipulado por edital interno e/ou chamada interna específica.
V - Assumir compromisso formal de responsabilidade com as atividades, por meio de
ciência do Termo de Compromisso.
VI - Apresentar relatório de atividades do Programa a que estiver vinculado, conforme orientações
do coordenador do projeto.
VII - Ressarcir ao IFPR, na forma da lei, eventuais bolsas recebidas indevidamente.
VIII - Atender à disponibilização de carga horária mínima exigida em edital interno e/ou chamada
interna específica.
- Ter disponibilidade de 20 horas semanais
5. Critérios para seleção
 Desenvoltura na resposta à motivação da participação e entrevista;
 Preferência para estudantes de anos finais;
 Quantidade de reprovações.

Jacarezinho, 23 de julho de 2020

Flavia Torres Presti
Professora
SIAPE 1731095
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