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EDITAL PROEC/UFPR N.º 07/2018   

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

Universidade Federal do Paraná (UFPR), no uso 

de suas atribuições torna público o Edital para 

distribuição de bolsas do Programa Docente 

Sênior Extensão (PDSE) da Universidade Federal 

do Paraná, segundo a Resolução 69/12 - CEPE. 

 

1. OBJETIVO  

Subsidiar a atuação do docente sênior extensão PDSE da UFPR, como coordenador ou vice 

coordenador de Programa ou Projeto de Extensão, estando essas atividades em conformidade 

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

 

2. DAS VAGAS 

Serão ofertadas 05 bolsas para o PDSE no período de vigência deste edital. 

 

3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

Poderá inscrever-se neste edital o docente que atenda o seguinte requisito:  

Ser docente participante do PDSE aprovado pelo CEPE conforme Resolução 69/12 do CEPE e 

membro da coordenação de Programa/Projeto de extensão. Não possuir pendências no Sistema 

Integrado de Gestão da Extensão Universitária (SIGEU).  

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE SENIOR EXTENSÃO  

a) Orientar alunos 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) Ministrar ou orientar a realização de Curso ou Evento de Extensão, desde que esteja 

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

financeiros; 

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

quando solicitado; 

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

g) Manter atualizadas informações referentes ao Programa/Projeto. 

 

5. DAS RESTRIÇÕES 

A atividade de representação institucional deverá ocorrer de acordo com as normas vigentes da 

UFPR, sempre vinculadas ao Programa/Projeto do qual o docente participa. 

 

6. DO VALOR DA BOLSA 

O valor da bolsa será de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) mensais. 

 

 

7. DA DURAÇÃO E PRORROGAÇÃO 
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Nesta chamada, a bolsa do PDSE, terá duração máxima de 7 (sete) meses, a partir da data de 

assinatura do Termo de Compromisso, sem direito a prorrogação.  

 

8. DA INSCRIÇÃO  

O docente aposentado do PDSE enviará ao e-mail caex@ufpr.br os seguintes documentos: 

 

a) Carta de solicitação de sua inscrição com a indicação do Programa/Projeto de extensão 

ao qual atua na coordenação ou vice coordenação; 

b) Link do Curriculo Lattes atualizado; 

c) Descritivo da produção em extensão dos últimos 05 anos. 

 

9. DA SELEÇÃO  

A seleção do docente será realizada com base na análise dos seguintes itens: 

a) Documentação apresentada; 

b) Nota da proposta/relatório do Programa/Projeto de extensão no SIGEU; 

c) Histórico do professor na Extensão comprovado a partir do Currículo Lattes e pontuado 

a partir da tabela do Programa de Progressão Docente. 

 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

Será utilizado como critérios de desempate:  

a) Possuir maior período efetivo de participação em Programas e Projetos de Extensão 

registrados no SIGEU;  

b) Inserção na coordenação de Programas de Extensão.  

 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

a) A integração como bolsista do PDSE será efetivada mediante assinatura de Termo de 

Compromisso junto à PROEC e demais instrumentos formais respeitando as normas da 

UFPR.  

b) Casos omissos serão avaliados pelo COEX, em conformidade com as normativas que 

regem o PDSE na UFPR. 

 

 

 

Curitiba, 08 de maio de 2018. 

 

 

 

Leandro Franklin Gorsdorf  

Pró-Reitor de Extensão e Cultura  

PROEC/UFPR
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