Ministério da Educação
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS E VOLUNTARIADO PARA
PROJETO DE EXTENSÃO
Título do Projeto de Extensão

EDUCAÇÃO EM MUSEUS: NÚCLEO DE AÇÃO DE EDUCATIVA DO
MUSEU DE ARTE DA UFPR - NEMU

Coordenador(a)

Lidiane do Nascimento Silva

Unidade de origem (Depto/Setor)

Museu de Arte da UFPR – MusA / Pró Reitoria de Extensão e Cultura

Área Temática do Projeto

Educação Museal

Cursos contemplados

Licenciatura em História; Licenciatura em Artes Visuais; História Memória e Imagem; Comunicação Social; Letras; Letras Libras;
Pedagogia; Tecnologia em Produção Cênica; Ciência e Gestão da
Informação.

Carga horária semanal bolsista

12 horas

Carga horário semanal voluntariado

A combinar

Turno

Vespertino

Número de bolsas, vigência e valor A ser definido pelo COPLAD
mensal para bolsa extensão
Síntese das Atividades a serem
realizadas pelo bolsista

●
Realizar a mediação às exposições do acervo e demais exposições, de grupos
agendados e do público espontâneo do museu;
●
Contribuir com os processos de estudos sobre educação museal, desenvolvendo
pesquisas junto ao Núcleo Educativo do MusA (NEMU)
●
Contribuir na elaboração de material didático-pedagógico de apoio para as visitas
mediadas às exposições do acervo e exposições temporárias;
●
Auxiliar na realização e organização de oficinas e demais atividades educativas
propostas pelo Museu;
●
Controlar a agenda de atividades educativas e visitas agendadas;

Local onde as atividades serão
desenvolvidas

Museu de Arte da UFPR – MusA, Curitiba-PR.

Inscrições

Período: 29 de junho a 5 de julho de 2017
Enviar currículo por e-mail: musa@ufpr.br

Seleção

Data: 06/07/2017 – quinta-feira
Horário: 11h às 17h
Local: Sala da Administração do MusA – PROEC
Trav. Alfredo Bufrem, 140, 3º andar, Centro, Curitiba-PR (prédio histórico
– Praça Santos Andrade)

Critérios e procedimentos a serem - Interesse e/ou experiência em ações educativas desenvolvidas em espaços
expositivos, museus, centros culturais ou instituições de cultura e educação;
utilizados pela banca na seleção

- Interesse e/ou experiência em relacionamento com público de diferentes faixas
etárias.
- Análise de Currículo e Entrevista
- Alunos regularmente matriculados na graduação, cursando a partir do 3º semestre
letivo.

Documentos
que
deverão
ser
apresentados à banca avaliadora pelos
candidatos no momento da entrevista

Histórico escolar

Edital completo:
http://www.proec.ufpr.br/download/extensao/2017/jun/Edital%20062017%20PROEC%20BolsaExtensao%20e%20
Voluntariado.pdf

