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Chamada Interna 05/2018 – COEX/PROEC - Publicação definitiva do resultado da distribuição das bolsas 

do Programa Docente Sênior Extensão (PDSE)/UFPR 2018 - ERRATA 

O Pró-Reitor de Extensão e Cultura (PROEC) da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), no uso de suas 

atribuições torna público ERRATA da Chamada Interna 

05/2018 – COEX/PROEC - Publicação definitiva do 

resultado da distribuição das bolsas do Programa 

Docente Sênior Extensão (PDSE)/UFPR 2018 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) torna 

público a presente Chamada Interna 05/2018 - COEX/PROEC - Publicação definitiva do resultado da distribuição 

das bolsas do Programa Docente Sênior Extensão (PDSE)/UFPR 2018. Essa chamada é regida pelo EDITAL 

PROEC/UFPR N.º 07/2018. 

 

1. OFERTA, VALOR E DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

O Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD) da UFPR aprovou no dia 25/04/2018 o orçamento da 

Universidade para este ano, destinando 5 Bolsas de Extensão 2018 durante o período de 6 meses, de julho a 

dezembro/2018.   

O valor da bolsa é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.  

A distribuição das Bolsas de Extensão 2018 foi definida pela Coordenadoria de Extensão - COEX, conforme itens 

8 e 9 do EDITAL PROEC/UFPR N.º 07/2018.  

 

2. RESULTADO DEFINITIVO DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS  

O Anexo I, se refere ao resultado definitivo da distribuição de bolsas conforme ERRATA DO EDITAL 

PROEC/UFPR N.º 07/2018. 

 

3. DAS INSTRUÇÕES DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

O bolsista Docente Sênior deverá entregar na COEX até as 18:00 horas do dia 28 de maio de 2018, os documentos 

devidamente preenchidos e assinados conforme os Anexos II e III, juntamente com uma fotocópia legível do 

comprovante da conta corrente do bolsista que contenha obrigatoriamente o nome de titular da conta corrente, 

nome do banco, número da agência e número da conta corrente ou do Contrato de Abertura de conta corrente, 

onde constem os dados mencionados; a conta corrente para recebimento da bolsa Extensão poderá ser de qualquer 

Banco no país e ATIVA (não bloqueada para depósito, não cancelada, nem inativa), de qualquer agência.  

Esta conta:  

• deve ter a ou o bolsista como titular;  

• deve ser individual (não pode ser conta conjunta);  

• deve ser conta corrente (não pode ser poupança, nem conta salário, nem conta fácil CAIXA). 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS  

A presente Chamada entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Curitiba, 25 de maio de 2018.  

  

Maria Virgínia Filomena Cremasco  

Coordenadoria de Extensão  

COEX/PROEC  

    

Leandro Franklin Gorsdorf  

Pró-Reitor de Extensão e Cultura  

PROEC/UFPR   
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ANEXO I - RESULTADO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE EXTENSÃO 

SENIOR UFPR 2018 (PSDE) 

  

Este Anexo se refere ao resultado definitivo da distribuição de bolsas conforme EDITAL 

PROEC/UFPR N.º 07/2018.  

 

Docentes Selecionadas e selecionados: 

THERESINHA MONTEIRO ABSHER 

IVES JOSE SBALQUEIRO 

ENI ALCANTARA PICCHIONI 

SANDRA SUELY SOARES BERGONSI 

ROSE MERI TROJAN 
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Anexo II 

 

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DOCENTE SENIOR EXTENSÃO 2018 

 

Nome completo: 

Ano de aposentadoria: 

Email: 

Telefones (fixo e celular): 

 

Projeto ou Programa no qual desenvolverá atividades como integrante do PDSE: 

 

Síntese das atividades a serem desenvolvidas e carga horária prevista: 

 

Indicar Links das publicações de sua autoria relacionadas à Extensão (últimos 10 anos): 

 

Indicar outros produtos da extensão de acordo com lista do FORPROEX (em anexo): 

 

Data: 
 
Assinatura: 
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LISTA DE PRODUTOS - FORPROEX 

CLASSIFICAÇÃO DEFINIÇÃO 

Livro Produção efetivada (não incluir no prelo); inclui traduções de 

livro. 

Anais Anais de eventos científicos publicados 

Capítulo de livro Produção efetivada (não incluir no prelo); inclui composições 

e arranjos editados e divulgados. 

Artigo Inclui artigos em periódicos nacionais e estrangeiros e 

trabalhos completos em congressos publicados em anais. 

Comunicação Inclui comunicações e resumos publicados em anais de 

eventos científicos. 

Manual Inclui cartilhas, livrete ou libreto, fascículos, cadernos. 

Jornal Periódico de divulgação de notícias, entrevistas, comentários 

e informações. Inclui boletim periódico. 

Revista Revistas e outros periódicos semelhantes editados. 

Relatório técnico Textos completos voltados para divulgação restrita: 

publicações ou relatórios de produção, relatório de 

tecnologias e de metodologias de extensão, teses e 

dissertações de docentes, memoriais de concursos, relatórios 

técnicos. 

Produto 

audiovisual 

Filmes, Vídeos, CDs, DVDs e outros produtos audiovisuais 

produzidos pelas IES. Inclui: fitas cassetes, discos, entre 

outros. 

Programa de 

Rádio 

Programas produzidos com caráter de difusão em Rádio. 

Programa de TV Programas produzidos com caráter de difusão de TV. 

Aplicativo para 

computador 

Softwares produzidos pelas IES 

Jogo educativo Jogos educativos criados ou produzidos pelas IES. 

Produto artístico Inclui: partituras, arranjos musicais, gravuras, textos teatrais, 

entre outros 

Outros Outras publicações e produtos acadêmicos não classificados 

nos itens anteriores 
Fonte: FORPROEX - Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras/ CORRÊA, Edison 

J. (org.)/ Coordenação Nacional do FORPROEX. Extensão Universitária: organização e sistematização. Belo 

Horizonte: Coopmed,2007, p.44. 
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Anexo III 

 

TERMO DE COMPROMISSO  

 

1. Bolsa do Programa Professor Sênior Extensão 

BPSE 

 

 

      A Universidade Federal do Paraná, por meio de 

sua Pró-Reitoria de Extensão e Cultura em consonância com o Programa Docente Sênior 

Extensão - PDSE e o docente aposentada ou aposentado 

___________________________________________________, CPF nº 

_________________, residente à _____________________________________________, -

Bairro __________________________, Cidade ______________ CEP _______________ 

Telefones.: ____________________________________________,e-mail: 

_____________________, membro da coordenação do Projeto/ Programa de extensão 

______________________________________________________________firmam o 

seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este Termo de Compromisso da BPSE estabelece as condições 

de bolsa extensão com base nas resoluções vigentes CEPE/UFPR, nos editais de chamamento 

COEX/UFPR e tem por objetivo subsidiar a atuação da ou do docente sênior extensão, como 

membro da coordenação de Programa ou Projeto de Extensão, estando essas atividades em 

conformidade com a Resolução 72/11 CEPE, que rege a Extensão na UFPR. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - A ou  bolsista sênior deve ser docente participante do Programa 

Docente Sênior Extensão (PDSE) com aprovação pelo CEPE conforme Resolução 69/12 do 

CEPE e membro da coordenação de Programa/Projeto de extensão. Não deve possuir 

pendências no Sistema Integrado de Gestão da Extensão Universitária (SIGEU). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - A ou o bolsista sênior desenvolverá atividades sem vínculo 

empregatício. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS COMPROMISSOS E ATRIBUIÇÕES 

a) Orientar discentes nas atividades de extensão; 

b) Realizar atividades extensionistas previstas na metodologia do Programa ou 

Projeto;  

c) Realizar pesquisas vinculadas à proposta extensionista, desde que não seja atividade 

principal;  

d) Desenvolver a apresentar produtos de extensão durante o período de concessão da 

bolsa; 

e) Ministrar ou orientar a realização de pelo menos um Curso ou Evento de Extensão, 

articulado ao Programa ou Projeto do qual participa e que não envolva recursos 

financeiros;  

f) Participar de reuniões com a PROEC e com a Coordenadoria de Extensão (COEX), 

quando solicitado;  
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g) Fornecer dados relativos ao Programa/Projeto do qual participe, sempre que 

solicitado;  

h) Apresentar para a Coordenadoria de Extensão, via e-mail coex@ufpr.br, até 30 dias 

após término deste contrato, relatório final com descritivo das ações desenvolvidas e 

seus produtos de extensão oriundos do Programa/Projeto de extensão; 

i) Manter as informações atualizadas referente ao Programa/Projeto. 

  

 

CLÁUSULA QUINTA - A presente Bolsa terá vigência de 6 (seis) meses, de 01 de julho a 

31 de dezembro de 2018, podendo ser cancelada unilateralmente, mediante expressa 

comunicação.  

 

CLÁUSULA SEXTA - A PROEC fará o pagamento de bolsa equivalente a R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) mensais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Quando da assinatura do presente Termo de Compromisso, a ou o 

bolsista autoriza a UFPR a utilizar graciosamente a sua imagem para fins acadêmicos, culturais 

e de divulgação. A autorização inclui o uso de todo o material criado que contenha as imagens 

fotográficas cujo uso ora é cedido, notadamente para toda e qualquer forma de comunicação 

ao público, tais como apresentações, palestras, exposições, material impresso, CD, DVD, rádio, 

televisão, bem como sua disseminação via internet, sem limitação de tempo ou número de 

exibições. A Universidade Federal do Paraná, na condição de única titular dos direitos de 

imagem e voz sobre o material produzido, poderá dispor dele livremente para qualquer 

modalidade de utilização que tenha por finalidade divulgar o Programa ou Projeto de Extensão, 

não cabendo a ou ao bolsista qualquer direito ou remuneração, a qualquer tempo e título. 

2.  

3. CLAUSULA OITAVA - A assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO 

BOLSA EXTENSÃO SÊNIOR, cabe ao bolsista, à coordenadora de extensão e ao pró-

reitor de extensão e implica no conhecimento e concordância do que está nele 

estabelecido, nos editais PROEC/UFPR e nas CHAMADAS INTERNAS PROEC/UFPR.  
 

4. E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo de 

Compromisso, as partes assinam em uma única via original. 

 

 

                                                          Curitiba, ____ de _____________ de 20___. 

  

  

________________________________________ 

Docente  Sênior 

 

_________________________________________ 

Prof Dr Leandro Franklin Gorsdorf 

Pró-reitor de Extensão e Cultura da UFPR 

 

_______________________________________ 

Profa Dra Maria Virginia Filomena Cremasco 
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Coordenadora de Extensão 

 

Observação. 

1. Após assinatura, a PROEC encaminhará este Termo de Compromisso para registro e 

incluirá a ou o docente na folha de pagamento. Portanto, a implantação em folha de 

pagamento só se processará após a assinatura e entrega do Termo de Compromisso na 

PROEC. 

 


