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CHAMADA INTERNA N° 07/2021 - BOLSA EXTENSÃO UFPR - PIBEX/FA 2021/2022 PROEC/COEX

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade Federal do Paraná
(UFPR), no uso de suas atribuições realiza a chamada interna informando
sobre distribuição de bolsas de Extensão UFPR – referentes a Chamada
Pública n° 06/2021 PIBEX/FA destinada a Programas de Extensão previamente
inscritos no Edital PROEC/UFPR Nº. 01/2021. 

 

 

 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) torna pública a presente chamada Interna informando sobre
a distribuição de bolsas de extensão que forem aprovadas para UFPR na participação da Chamada Pública n° 06/2021 PIBEX/FA. Considerando sempre as
orientações da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus na UFPR  

1. OBJETIVOS 

Contemplar Programas de Extensão, previamente inscritos no Edital PROEC/UFPR Nº. 01/2021, com   bolsas PIBEX para ações extensionistas, de acordo com o
número de bolsas disponibilizadas para UFPR pela Fundação Araucária referente a n° 06/2021 PIBEX/FA. Com intuito de incentivar e fortalecer as ações
extensionistas que vem sendo realizadas pelos programas de extensão ao longo de suas atuações. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

2.1 As possíveis bolsas compreendidas nessa Chamada destinam-se a estudantes de graduação que estejam participando de ações nos Programas de Extensão
elencados. 

2.2 As ações precisam ser caracterizadas como ações extensionistas, em conformidade com os princípios apresentados na Resolução n° 57/2019 - CEPE; 

2.3 O desenvolvimento das ações de extensão precisa se adequar às orientações da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Corona vírus na
UFPR e às normativas vigentes dos órgãos superiores da UFPR;  

2.4 Os programas contemplados devem possuir aderência aos Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação (NAPIs) que vêm sendo fomentados pela Fundação Araucária,
ou apontar aderência a algum dos ecossistemas de inovação e áreas prioritárias identificadas pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia, ou ainda
possuir aderência a alguma das propostas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). De acordo com Chamada Pública n° 06/2021 PIBEX/FA. 

 

3. DOS CRITÉRIOS PARA SOLICITAR BOLSA  

 

3.1 Foram considerados apitos para solicitar bolsa todos programas com inscrição aprovada previamente no Edital PROEC/UFPR Nº. 01/2021.  

3.2 Foi utilizada a pontuação da classificação na lista final no Edital PROEC/UFPR Nº. 01/2021 para definir a ordem dos programas que constam nessa chamada e
que poderão pleitear bolsa. 

3.3 O número de bolsas ainda será divulgado pela Fundação Araucária sendo no momento somente possibilidade de bolsa. 

3.4 Os Programas habilitados que constam nesta chamada além de previamente inscritos no Edital PROEC/UFPR Nº. 01/2021, devem possuir   vigência mínima
até 30/10/2022 e se encaixam no Item 2.4 desta chamada. 

3.5 É da responsabilidade da coordenação do Programa já ter disponível estudante para indicação de bolsista quando da fase de entrega de documentação. 

 

4. DA INSCRIÇÃO:  

 

4.1. Consideram-se os programas elencados no item 7, como previamente inscritos, por estarem de acordo com item 3 desta chamada. 

4.2   Entraremos em contato via e-mail para confirmação do interesse por parte dos coordenadores e coordenadoras em pleitear as possíveis bolsas. 

 

5. OFERTA, VALOR E DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

 



5.1 As possíveis bolsas disponibilizadas pela Fundação Araucária serão distribuídas seguindo classificação da pontuação dos Programas na lista final no Edital
PROEC/UFPR Nº. 01/2021 

 5.2 O valor da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais; 

5.3 A duração da bolsa é de até 12 meses; 

5.4 A carga horária de atividades na bolsa modalidade PIBEX é de 20 horas semanais; 

 

6. LISTA FINAL COM DIVULGAÇÃO DAS BOLSAS CONTEMPLADAS   

 

6.1. Será divulgada lista final com o número de bolsas e os programas contemplados, após resultado divulgado pela Fundação Araucária, de acordo com o número de
bolsas disponibilizadas. 

 

7.   PROGRAMAS HABILITADOS À SOLICITAR BOLSA 

 

1 Iniciativa Startup Experience 

2 Solo na Escola/UFPR 

3 Programa de Desenvolvimento Urbano e Regional-segunda fase 

4 O MUNDO MÁGICO DA LEITURA II 

5 Núcleo de Comunicação e Educação Popular (Fase 4) 

6 Laboratório Móvel de Educação Científica da UFPR Litoral 

7 Conselho da Comunidade na Política de Execução Penal 

8 Descobrindo o Corpo e Promovendo Saúde Bucal - 3a Edição 

9 Banco de Dentes Humanos da Universidade Federal do Paraná: educação em saúde 

10 Tecnologia, Comunicação e Conhecimento na Sociedade em Rede 

11 NÚCLEO DE  ARTE E EDUCAÇÃO 

12 Libras como segunda língua para ouvintes: ensino, aprendizagem e avaliação 

13 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

14 GEGEO ? Grupo de Estudos em Geotecnia 

15 Programa Ciclovida - FASE II 

16 INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES - ITCP 

17 Centro de Divulgação de Física III 

 

8. DO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SELECIONADOS 

8.1 Após a divulgação da lista final com o número de bolsas e os programas contemplados, os Coordenadores ou Coordenadoras
dos Programas selecionados deverão encaminhar documentação, o que se trata de uma exigência da Fundação Araucária para o repasse dos recursos; 

8.2 A documentação supramencionada trata-se de: Quadro Sinótico, Plano de Trabalho de trabalho e Declaração do Bolsista devidamente assinados. 

8.3 A documentação exigida, bem como a forma de encaminhamento à COEX, serão publicados juntamente com o resultado com os programas contemplados.  



9. DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA  

9.1 Após envio pela COEX/PROEC da documentação constante no Item 8 será efetivada implementação da bolsa de acordo com repasse de recurso da Fundação
Araucária. 

9.2 Informações específicas sobre implementação das bolsas serão divulgadas após a publicação da lista final com o número de bolsas e os programas
contemplados.  

9.3 A bolsa PIBEX assim como as demais bolsas extensão não pode ser acumulada com outras bolsas, com exceção dos auxílios
PROBEM/PRAE. Assim já no início da implementação o ou a bolsista PIBEX não deve estar recebendo nenhuma outra bolsa na UFPR. 

10. CRONOGRAMA 

Datas previstas Descrição 

A partir de 15/07 de acordo com a divulgação pela Fundação Araucária. 
Resultado com programas contemplados com bolsas. 

 

Até 15 dias após publicação do resultado com contemplados pela COEX. Prazo para envio da documentação assinada    para COEX.  

 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 É de responsabilidade do Coordenador ou Coordenadora dos Programas, Orientadores ou Orientadoras, bem como bolsistas, manterem seus dados sempre
atualizados junto à PROEC e acompanharem as orientações emitidas pela COEX/PROEC e pelo CAEX, relativas à Bolsa Extensão, no site da PROEC; 

11.2 Casos omissos serão analisados pelo Comitê Assessor de Extensão (CAEX); 

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

 

Curitiba, 06 de julho de 2021. 

 

Mayara Elita Braz Carneiro 

Coordenadora de Extensão  

PROEC/UFPR 

 

Curi�ba, 06 de julho de 2021

Documento assinado eletronicamente por MAYARA ELITA BRAZ CARNEIRO, COORDENADOR(A) DA COORDENADORIA DE EXTENSAO -
PROEC, em 06/07/2021, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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