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Título do Projeto PROJETO MEL: REDE DE MULHERES EMPREENDEDORAS E 
LÍDERES 

Coordenador (a) Professora Dra. Maria do Carmo Duarte Freitas 

Unidade de origem   
(Depto/Setor)  

SAC/COEX/PROEC 

Área temática do   
Programa/ Projeto 

DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA  

Carga-horária semanal Até no máximo  12 horas 

Vigência A definir, de acordo com possibilidades dos estudantes,  
Preferencialmente o voluntariado pode acontecer de 30 de abril         
a 15 de Dezembro/2021. 

Perfil dos bolsistas e    
experiência mínima  
desejada 

ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPR 
E/OU  
DE OUTRAS UNIVERSIDADES 
PROVENIENTES DOS SEGUINTES CURSOS:  

1. Administração;  
2. Gestão da Informação 
3. Ciências Sociais;  
4. Secretariado Executivo; 
5. Design;  
6. Direito;  
7. Jornalismo;  
8. Psicologia;  
9. Publicidade e Propaganda  
10. Relações Públicas  
11. Tecnologia em Marketing 
12.  Serviço Social 
13. Tecnologia em Comunicação Institucional  
14. Pedagogia 
15. Informática 
16. Cursos de pós-graduação da UFPR diversos.  

 
Obs.:  Participar de reunião formativa quinzenal de organização e 
planejamento das atividades. 

 
 

Requisitos desejáveis: 
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● Ter interesse por questões sociais de: gênero,       

empoderamento feminino, liderança, empreendedorismo,    
desenvolvimento pessoal  e gestão de projetos sociais; 

● Ter proatividade, intraempreendedorismo, ter horário     
disponível para o que se propõe. Trabalho colaborativo        
em grupo, comprometimento e organização; 

● Ter disponibilidade para participar de aprendizagens      
múltiplas, reuniões de equipe, oficinas e eventos. 

● Ter facilidade em acessar a internet e as redes sociais.  
● Ter habilidade com plataformas de streaming.  
● Possuir computador próprio com softwares de edição de        

texto, numérico e gráfico e acesso a internet - condição          
imprescindível para desempenhar o voluntariado que se       
propõe. 
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Síntese das atividades   
a serem realizadas   
pelos bolsistas 

 

(Ao enviar o email,    
citar ao menos dois    
destes itens dos quais    
poderá contribuir) 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:  
 
a. Auxiliar desenvolvimento de ações de educação popular 

para fortalecer a inserção de mulheres egressas do sistema 
prisional do PR e o Controle Social das Políticas Públicas, foco 
dado ao campo do empreendedorismo;  

b. Auxiliar no desenvolvimento de ações de educação 
popular para o desenvolvimento pessoal, empreendedorismo 
feminino, cooperativismo e a economia solidária, ;  

c. Mobilizar e atualizar as redes sociais vinculadas ao 
projeto, foco dado à informação e educação nos temas ligados 
ao Projeto MEL e a REDE de apoio às Egressas;  

d. Auxiliar  a estruturação de e-books, cartilhas, postagens 
e materiais de divulgação.  

e. Criação e inovação junto a outros estudantes com 
autonomia para exercitar seus saberes enquanto ajuda a 
fortalecer a inserção de mulheres egressas do sistema 
prisional do PR .  

f. Auxiliar a produção de podcast, vídeos e lives via redes           
sociais do projeto e depois apoiar a produção e elaboração de           
diagnósticos e relatórios; participação nas reuniões de equipe        
do projeto e realização de oficinas formativas.  

 
Local onde as   
atividades serão  
desenvolvidas 

Curitiba e região metropolitana e litoral do Paraná se a UFPR           
retornar, porém seguimos a orientação e normativas da UFPR         
enquanto a pandemia de COVID-19. Neste caso, o estudante         
fará seu trabalho voluntário em home office. 

Inscrições De: 20/03/21 a 20/04/21; preenchendo o formulário no link:         
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Z359mTgUTM
HUcOXTsQ-p4TE7c9rinXu9IHiYEeBf0ddYRA/viewform?usp=pp_
url 
  
 

Seleção  Os prováveis bolsistas serão entrevistados pela equipe de 
coordenação do Projeto MEL online,  em data a ser agendada 
pelo Link que será enviado pelo whatsapp e por e-mail que você 
disponibilizar na inscrição.. 
 

Resultado O resultado com nome dos selecionados será divulgado no dia          
30/abril/2021 nas  redes sociais do projeto MEL:  
https://www.facebook.com/mulheresempreendedoraselideres/ 
https://www.instagram.com/mulhereslideres.ufpr/ 
Os selecionados também receberão um e-mail com informações        
sobre o resultado e orientações para assinatura do termo de          
voluntariado da UFPR. 

mailto:mulheres@ufpr.br
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Critérios e  
procedimentos a  
serem utilizados na   
seleção 

 
Ler atentamente este edital. Preencher a inscrição neste link         
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Z359mTgUTM
HUcOXTsQ-p4TE7c9rinXu9IHiYEeBf0ddYRA/viewform?usp=pp_
url  
E será disponibilizado também em nossas redes sociais também;          
até o dia 20/04/2021. Obs.: As entrevistas serão agendadas         
conforme a ordem de recebimento dos e-mails.  
Na Entrevista, as afinidades dos candidatos ao tema do Projeto          
MEL e suas possíveis contribuições ao mesmo. Neste ano         
estaremos trabalhando para criação de uma rede de apoio às          
egressas do sistema prisional feminino do PR. 
 

 

Documentos que  
deverão ser  
apresentados pelos  
candidatos 
aprovados 

 
- Cópia digitais dos documentos pessoais (RG e CPF); 
- número de  GRR (se for aluna/o da UFPR ); 
ou declaração de matrícula atualizada de sua Universidade de         
origem. 
 

Dúvidas e Informações mulheres@ufpr.br 

 

Curitiba, 15 de março de 2021. 

 

 

 

  

Professora Dra. Maria do Carmo Duarte Freitas 

Coordenadora 
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