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INSTRUÇÕES AOS CONVOCADOS: 
 

1. De 16/07 a 26/07/2019, cada estudante convocado deverá acessar o item “Indicação dos orientadores pelos 
alunos convocados”, na página da inclusão social, no endereço: www.uel.br/inclusaosocial e informar seus dados 
pessoais e de seu orientador. Todas as orientações e formulários estarão disponíveis no mesmo endereço. 
 
Até 26/07/2019, lançar no sistema os dados do estudante (item 1.1) e do orientador (1.2). 
 
1.1 Dados do Estudante: 
 
a) Para Projetos vinculados à PROPPG: título do Subprojeto do Estudante e Link do Currículo Lattes do 
Estudante; 
 
b) Para Projetos/Programas vinculados à PROEX ou PROGRAD: título do Projeto/Programa do orientador e Link 
do Currículo Lattes do Estudante. 
 
 
1.2 Dados do Orientador: 
a) Chapa funcional do orientador (composta de 07 dígitos); nome completo; e-mail; Centro de Estudos (CECA, 
CCE, CLCH, CEFE, CTU, CCS, CCA, CESA); Departamento; e Link do Currículo Lattes do Orientador 
 
b) Grande Área do Conhecimento; Área do Conhecimento; Subárea do Conhecimento; 
 
c) Número do Projeto ou Programa (em execução); Título do Projeto ou Programa; Pró-Reitoria que está 

vinculado o projeto/programa do Orientador (PROEX, PROGRAD, PROPPG); 
 
d) O Orientador (docente) deverá: ter titulação mínima de Mestre; participar de projeto/programa de ensino ou 

extensão ou projeto de pesquisa cadastrado e em execução na respectiva pró-reitoria; orientar no máximo 2 
(dois) bolsistas de inclusão social. 

 
Para facilitar a escolha do orientador, divulgamos a consulta de projetos disponível no endereço da inclusão 
social, no menu “docentes”. 
 
Para informações sobre como criar o Currículo Lattes, obter o link do Currículo Lattes do aluno e do orientador e a 
grande área do conhecimento, área e subárea, também disponível no endereço da inclusão social. 
 
2. Até 26 de julho/2019 - Entregar no atendimento do LABESC (próximo ao Banco Itaú – Campus Universitário): 
 
PLANO DE TRABALHO DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA (Anexo IV) preenchido e assinado pelo aluno e 
orientador.  
 
 
3. Até 09 de agosto/2019 - entregar no SAUEL/Divisão de Protocolo e Comunicação/UEL, o Formulário de 
ingresso na Inclusão Social, preenchido e assinado, com toda documentação nele exigida, disponível no 
endereço da inclusão social. 
 
 
4. 12 de agosto/2019 – Reunião obrigatória com os alunos convocados – sala 241 – Anfiteatro da Morfologia – 
CCB – Horário: 14 horas 


