EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 2021 DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO DE FÍSICA, PROJETO FIBRA: FÍSICA BRINCANDO E APRENDENDO, E
PROJETO ASTRO: OBSERVAÇÃO E DIVULGAÇÕES EM ASTRONOMIA
Modalidade de Bolsa: Bolsa extensão. Departamento/Curso de Origem: Departamento de Física/Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física.
COORDENADOR/COORDENADORA: Prof. Dietmar Foryta e Prof. José Serbena.
1. DISCENTE PROVINDO DE: Cursos de Licenciatura ou Bacharelado em Física.
2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: Confecção de materiais didáticos de apoio aos experimentos existentes no Programa/Projetos (roteiros, diagramas, cartazes, vídeos,
simulações etc.); projeto de novos experimentos ou atividades de interesse ao Programa/Projetos, execução destes novos projetos/atividades desde que possam ser executados
remotamente, desenvolvimento das atividades propostas em um dos planos de trabalho disponíveis.
3. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: Enquanto durarem as medidas de restrição as atividades serão desenvolvidas remotamente, sem a necessidade de presença
física no local do Programa/Projeto de Extensão. 4. CARGA HORÁRIA DEDICADA PELO/A ALUNO/A AO PROJETO: 12 h semanais 5. VALOR DA BOLSA: R$ 400, 00 /MÊS
6. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO:previsão de junho de 2021 até janeiro de 2022.
7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: Preencher formulário de inscrição e anexar o histórico escolar com ira; estar regularmente matriculado em um dos cursos descritos no item 1
deste edital; ter sido aprovado em Física Básica Geral 1 ou Laboratório de Física Básica 1 ou equivalente; ter currículo lattes (pode ser feito gratuitamente no endereço
http://plsql1.cnpq.br/curriculoweb/pkg_cv_estr.inicio); não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da UFPR, de outra instituição de ensino ou agência de fomento,
nacional ou internacional, que exija exclusividade (auxílios PROBEM são permitidos).
8.FASES DA SELEÇÃO 8.1 Análises de Histórico Escolar e das motivações em trabalhar no Programa/Projeto. 8.2 Entrevistas com nove (09) candidatos pré-selecionados.
9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Serão avaliados a motivação em desenvolver atividades extensionistas, a iniciativa na busca por soluções e propostas adequadas ao público-alvo do
Programa/Projeto, o cuidado com a linguagem/comunicação utilizada e o comprometimento com os compromissos que serão assumidos.
10.CALENDÁRIO
•
•
•
•
•

Inscrições até 20/06/2021 pelo endereço https://forms.gle/eE8zsEKjhehni2CN7
Divulgação dos(as)candidatos(as) selecionados(as) para entrevista até23/06/2021
Entrevistas remotas das 10:00 às 12:00 do dia 24/06/2021 via Teams
Divulgação do resultado final até28/06/2021
Envio da documentação final pelos(as) candidatos(as) selecionados(as) até 29/06/2021

esta seleção ainda não garante a bolsa, pois quem definirá os contemplados será a proec(datas a definir).
11. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
O resultado final da seleção de bolsista 2021 será divulgado até o dia 28/06/2021 na página do facebook do FiBrA(https://www.facebook.com/fibrafisica) e no site do Centro de
Divulgação de Física (http://www.cdfis.ufpr.br/portal/).

