
PROJETO DE EXTENSÃO MEL:

MULHERES EMPREENDEDORAS E LÍDERES

EDITAL 02/21  RESULTADO

SELEÇÃO DE ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS/AS

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

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

Unidade de origem SAC/COEX/PROEC

Área temática do
Programa/ Projeto

DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

Carga-horária semanal Até no máximo 12 horas

Vigência Até 31 de Dezembro/2021.

Síntese das atividades
a serem realizadas
pelos bolsistas

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

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
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enquanto a pandemia de COVID-19. Neste caso, o estudante
fará seu trabalho voluntário em home office.

Assinatura do termo
de compromisso e
plano de trabalho:

Preencher o formulário de plano de trabalho no link:
https://forms.gle/61U1tuVkM2FBVzBdA para ser incluído no
sistema SIGA UFPR.

Resultado em ordem
de Alfabética:

● Beatriz Corcini Batista da Silva
● Claudia Santos Silva
● Eneida Regina Fabian Holzmann
● Ester Maria de Oliveira Carmo Rodrigues Silva
● Gabriela Borges Seco
● Jacqueline Cristiane Tadaiesk Gomes
● Maria Julia Michalski Denega
● Marianna Christina do Amaral
● Mohani De Almeida Magalhães Fortes
● Sara Restier Leite

Dúvidas e Informações mulheres@ufpr.br

Curitiba, 26 de maio de 2021.

Professora Dra. Maria do Carmo Duarte Freitas

Coordenadora
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