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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

PROJETO: REDE DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA DO PARANÁ – REPOPAR 

– Fase II – Implantação – TC 673/2023 UEM/Fundação Araucária 

Modalidades de Bolsa: 
As bolsas ofertadas no presente edital seguem as normas da Fundação Araucária nas 

modalidades e condições explicitadas a seguir: 
Professor/orientador (Bolsa Desenvolvimento Tecnológico – Nível 2) – 6 (seis) bolsas destinadas 

a professores, para realização das orientações para elaboração de conteúdo do PrFC e do C². O 
valor mensal da bolsa paga ao professor é de R$ 1.375,00 (mil e trezentos e setenta e cinco 
reais) sendo distribuída uma para cada uma das IEES: UEL, Unicentro, UEPG, Unespar, Unioeste 

e UENP. 
- Graduando (Bolsa de Iniciação Tecnológica): seis bolsas para estudantes, preferencialmente da 
área da Comunicação, jornalismo, artes ou afins, que darão apoio à execução da Rede, sob 
orientação dos professores; um em cada IEES (UEL, Unicentro, UEPG, Unespar, Unioeste e 
UENP); será paga bolsa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Elegibilidade para concorrer e receber a bolsa 
- Professor das Universidades e com interesse na área de Comunicação Científica, 

Divulgação e Popularização da Ciência, Relação entre Artes, Tecnologia e Ciência; 
 
- Estudante de graduação. Ser estudante regularmente matriculado na graduação de uma das 
IEES: UEL, Unicentro, UEPG, Unespar, Unioeste e UENP. 
 

COORDENADORA: ProfaDra Débora de Mello Gonçales Sant´Ana - UEM 

1. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

Professores das IEES Paranaenses:  

 

Participação das reuniões de Paula para os portais de divulgação científica C2 

Conexão Ciência (https://conexaociencia.com.br/) e Paraná Faz Ciência  

(https://paranafazciencia.uvpr.pr.gov.br/) ; 

- Participar da organização e realização de eventos de divulgação científica como a 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

- Realizar entrevistas e participar da redação de textos de divulgação científica 

sobre projetos desenvolvidos no Estado do Paraná sob orientação da coordenação da 

REPOPAR. 

- Desenvolver roteiros e participar da elaboração de vídeos, podcasts e ilustrações 

para as matérias dos portais de divulgação científica. 

- Outras atividades desenvolvidas pelos demais membros da REPOPAR. 

 

Estudantes das IEES Paranaenses:  

Participar do desenvolvimento das ações acima mencionados sob orientação do 

https://conexaociencia.com.br/
https://paranafazciencia.uvpr.pr.gov.br/


 

docente da mesma IEES de sua matrícula e integrar a rede REPOPAR. 

2. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO:  

Início a partir da aprovação da Fundação Araucária, por 12 meses. Previsão de 

início em março de 2023. 

3.  FASES DA SELEÇÃO 

- Preenchimento da Ficha de Inscrição e envio dos documentos para o Link: 

https://forms.gle/Mya2BNvM8h8M6Qz46 

- Entrevista; 

- Análise do Currículo e do histórico escolar de Graduação para estudantes de graduação; 

 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

- Entrevista  
- Currículo 
 

5.CALENDÁRIO 

Publicação do edital - 17/02/2023. 

Inscrições - 17/02/2023 à 23/02/2023. 
Entrevistas - Entre 24/02/2023 e 27/02/2023 agendas por e-mail, realizada OnLine, 

conforme agendamento, definido por ordem de inscrição. 
Data limite para a publicação dos resultados e contratação - 28/02/2023. 

Início das atividades: 15/03/2023 (previsão). 

6. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

O resultado estará disponível em  28/02/2023 após as 20:00 hs no site www.pec.uem.br. 

 
 

 

 

Profa. Dra Débora de Mello Gonçales Sant´Ana 

Coordenadora do PROJETO – TC 143/2021  

 

 
 

https://forms.gle/Mya2BNvM8h8M6Qz46
http://www.pec.uem.br/


 
 

 

 

Rafael da Silva 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura - UEM 
 

 

 


