Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA GERAL - CÂMPUS LONDRINA
DIR. DE GRAD. E EDUC. PROFISSIONAL - LD

EDITAL DIRGRAD-LD 14/2020
CURSO ENGENHARIA AMBIENTAL - SELEÇÃO DE BOLSISTA

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Câmpus Londrina, através do projeto Uso de
Tecnologia na Produção de Recursos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem nas Disciplinas da Área de
Biologia (Básica e Aplicada) do Curso de Engenharia Ambiental aprovado junto ao Edital 13/2020 –
PROGRAD Processo de Seleção para o Apoio às Inovações Cria vas no Ensino de Graduação (re ﬁcado
em 10/06/2020), torna pública a abertura de inscrições para seleção de acadêmicos dos cursos de
graduação em Engenharia Ambiental da UTFPR, Câmpus Londrina para Bolsa de apoio a execução do
projeto elencado.

1.CRONOGRAMA
ATIVIDADE

PERÍODO

Lançamento Chamada Pública

06/10/2020

Inscrição dos candidatos

07 a 12/10/2020

Avaliação dos candidatos

13/10/2020

Divulgação resultado preliminar

14/10/2020

Período de Recursos contra resultado Preliminar

15 a 16/10/2020

Análise Recursos

19/10/2020

Divulgação do Resultado Final

19/10/2020

2. DAS INSCRIÇÕES
2. Período: 07/10/2020 a 12/10/2020.
2. Encaminhar ficha de inscrição (Anexo I) corretamente preenchida para o e-mail:
kprates@utfpr.edu.br
2. Documentos Obrigatórios: Formulário de Inscrição de Bolsista (Anexo I) e Histórico Escolar.

3.DO PROCESSO SELETIVO
A seleção será realizada conforme segue:
3. 1-Entrevista individual realizada com os candidatos de forma remota (via google meet), na qual será
avaliada se as competências e habilidades dos mesmos são compatíveis para execução das atividades
propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas à temática do projeto. Pontuação
máxima 10 pontos (E).
3. 2-Análise do histórico escolar comprovando a aprovação e/ou estar frequentando as disciplinas
Biologia dos Organismos, Ecologia e Microbiologia Aplicada. Será feita a média aritmética das notas
obtidas nas disciplinas cursadas. Pontuação máxima 10 pontos (D).
3. 3-Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota média aritmética ((E + D)/2) igual ou superior a
6, respeitando o limite máximo de 10,0. Os demais candidatos serão considerados reprovados. Os
candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas.
3. 4-A seleção será válida para o período de 2020/2021.

4.DA BOLSA E DAS VAGAS
4.1 Será destinada uma vaga para a seleção que
será preenchida conforme critérios definidos neste
edital.
4.2 A bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 mensais, será paga por um período de no máximo de 07 meses
contados a partir do mês subsequente à data de publicação do resultado final do edital de seleção dos alunos
bolsista.
4.3 Em função das restrições decorrentes da COVID-19 o início das atividades a serem desenvolvidas pelos
bolsistas e o consequente pagamento das bolsas poderão ser adiados.

5.DO BOLSISTA/ESTUDANTE
São requisitos exigidos do estudante para o recebimento da bolsa:

5. 1-Estar regularmente matriculado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Câmpus
Londrina no Curso de Graduação em Engenharia Ambiental até o período final de vigência da bolsa.
5. .2-Ter sido aprovado em seleção pública realizada pelo coordenador do projeto mediante edital, em
conformidade com o Edital 13/20 – PROGRAD.
5. 3-Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERAC, no Portal do Aluno e na
Plataforma Lattes.
5. 4-Possuir conta corrente pessoal, para viabilizar pagamento da bolsa.
5. 5-Não ter outra bolsa de qualquer natureza, salvo bolsas e benefícios que possuam a finalidade de
contribuir para a permanência e a diplomação de estudantes em situação de vulnerabilidade social.
5. 6-Ter disponibilidade de 15 horas semanais para cumprir as atividades constantes no plano de
atividades da bolsa, a ser proposto pelo coordenador no ato da inscrição.
5. 7-Manter as condições de habilitação da indicação no período de vigência da bolsa.

São obrigações do bolsista:
5. 8-Participar do planejamento das atividades por tema de estudo (integrando as disciplinas).
5. 9-Colaborar no desenvolvimento de conteúdo, sob orientação dos docentes das disciplinas de Biologia
dos Organismos, Ecologia e Microbiologia Aplicada, para utilização em aplicativos interativos (pear
deck, padlet, edpuzzle, google jamboard, kahoot/quizizz, mindmeister).
5. 10-Atuar na produção de vídeos relacionados as aulas práticas em laboratório e atividades de campo
(áreas naturais).
5. 11-Produzir e organizar bancos de imagens, de exercícios, de atividades desafios, para os docentes
explorarem nas disciplinas da área biológica do curso de Engenharia Ambiental, assim como elaborar
tutoriais para os alunos, de forma a garantir a facilidade de acesso e a execução das tarefas propostas.
5. 12-Atuar na estruturação do Edublog “Biologia aplicada à Engenharia Ambiental”
5. 13-O não atendimento aos itens acima mencionados implicará no cancelamento da bolsa.

6.DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E
CLASSIFICAÇÃO

6. 1-Os resultados serão divulgados no site do Curso de Engenharia Ambiental do Câmpus Londrina no
dia 14/10/2020 (resultado preliminar) e no dia 19/10/2020 (resultado final).
6. 2-A seleção do bolsista é prerrogativa do Coordenador do Projeto e será de sua inteira
responsabilidade, respeitando Edital 13/20 – PROGRAD. Cabe ao coordenador do Projeto a definição
dos requisitos para seleção dos bolsistas, a realização da avaliação e seleção do bolsista e o julgamento
dos recursos.

6. 3-Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas. Em caso
de empate, serão considerados os seguintes critérios:
1. Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas;
2. Será dada preferência a alunos com experiência e atividades relacionadas à temática do projeto.
6. 4-Os candidatos aprovados através da divulgação do Resultado Final deverão realizar assinatura de
Termo de Compromisso até 1 dia útil da data de divulgação do resultado diretamente com o
Coordenador do Projeto e entregar documento comprobatório dos dados bancários (banco, agência e
conta corrente) que serão utilizados para recebimento da bolsa.

7.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7. 1-Os casos omissos serão resolvidos pelos Coordenadores dos Projetos com anuência da coordenação
de curso vinculada ao projeto aprovado no edital em tela.
7. 2-Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail kprates@utfpr.edu.br
7. 3-O foro da Justiça Federal será o órgão competente para dirimir questões do edital não solucionadas
administrativamente.

Londrina, PR, 02 de outubro de 2020

Documento assinado eletronicamente por SIDNEY ALVES LOURENCO, DIRETOR(A)-GERAL, em 07/10/2020, às
10:13, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.u pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1674056 e o código CRC
BE5EFEBB.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAR JUNTO AO PROJETO:

Uso de Tecnologia na Produção de Recursos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem nas Disciplinas da
Área de Biologia (Básica e Aplicada) do Curso de Engenharia Ambiental

Campus:

Aluno(a):

R.A.:

Telefone:

E-mail:

Curso de Graduação:

Período em que está matriculado:

Disciplina/Unidade Curricular da área biológica do curso que já cursoU e/ou está cursando:
Disciplina/Curso

Média Final na respectiva disciplina

OBS: Caso esteja cursando a disciplina neste semestre colocar cursando ao invés da média final

Coeficiente de rendimento acadêmico:

Histórico acadêmico da UTFPR (anexar ou inserir link):

Eu, _____________________________________________________ declaro que:

1) cumpro os pré-requisitos especificados no edital e abaixo discriminados:
I. Estar regularmente matriculado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Câmpus
Londrina no Curso de Graduação em Engenharia Ambiental até o período final de vigência da bolsa.
II. Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERAC, no Portal do Aluno e na Plataforma
Lattes.
III. Possuir conta corrente pessoal, para viabilizar pagamento da bolsa.
IV. Não ter outra bolsa de qualquer natureza, salvo bolsas e benefícios que possuam a finalidade de
contribuir para a permanência e a diplomação de estudantes em situação de vulnerabilidade social.
V. Ter disponibilidade para cumprir as atividades constantes no plano de atividades da bolsa, a ser
proposto pelo coordenador no ato da inscrição.
VI. Manter as condições de habilitação da indicação no período de vigência da bolsa.
VII. não ter sofrido penalidades disciplinares no âmbito da UTFPR.

2) Li o edital de seleção de bolsistas - Edital xxxx/2020 – Curso Engenharia Ambiental – seleção de Bolsista
da UTFPR

3) As informações prestadas neste formulário são verdadeiras

Londrina, __ de outubro de 2020

_________________________________________________
Assinatura do aluno

