
INSTRUÇÕES PARA ALUNOS CONVOCADOS - BOLSA DE INCLUSÃO SOCIAL 
 
1. De 16/09/2016 a 26/09/2016, cada estudante deverá acessar o sistema de inscrição e informar seus dados 
pessoais e de seu orientador. 
 
Para acessar o sistema, entre no endereço www.uel.br/inclusaosocial . 
 
Ao acessar o sistema de inscrições o estudante deverá ter os seguintes dados: 
 
1.1 Informações de seu orientador: 
 
Nome completo; e-mail; Centro de Estudos (CECA, CCE, CCH, CEFE, CTU, CCS, CCA, CESA); 
Departamento. 
Grande Área de Conhecimento; Área de Conhecimento; Subárea de Conhecimento 
 
Dados do Projeto do orientador; Número do projeto; Título do projeto; Pró-Reitoria que está vinculado o 
projeto do orientador (PROEX, PROGRAD, PROPPG); Link do Currículo Lattes do Orientador. 
 
1.2 Dados do Estudante: 
 
Título do Subprojeto do Estudante; Link do Currículo Lattes do Estudante 
 
Observação: este lançamento deverá ser feito até 26/09. 
 
Os alunos devem procurar para que seu orientador seja um docente que participe de um projeto de pesquisa, 
ensino ou extensão, cadastrado e em execução na respectiva pró-reitoria. Lembramos que cada docente só 
poderá orientar dois bolsistas de inclusão social. 
 
Para facilitar a escolha do orientador, a PROPPG/PROGRAD/PROEX divulgam uma listagem de docentes 
vinculados à Pesquisa/Ensino/Extensão interessados em orientar alunos de Inclusão Social. Para acessar esta 
listagem, acesse o endereço www.uel.br/inclusaosocial . Os alunos poderão também contactar docentes que 
não estejam nestas listas, desde que participem de projetos em execução, cadastrado em uma das pró-reitorias. 
  
Tanto para o aluno quanto para o orientador, será necessário possuir Currículo Lattes cadastrado na 
plataforma do CNPq, assim como obter a grande área do conhecimento, área e subárea do orientador. 
 
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, acesse o endereço: www.uel.br/inclusaosocial . 
 
2. Até 26/09 - Entregar no atendimento da PROPPG: 
PLANO DE TRABALHO DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA preenchido e assinado pelo aluno e orientador. 
Após a definição e aceite do orientador, cada aluno (em conjunto com o orientador) deve preencher o Plano 
de Trabalho individual. Para baixar o Plano de Trabalho, acesse o endereço: www.uel.br/inclusaosocial 
 
3. De 16/09 a 30/09 - entregar na Sauel, Divisão de Protocolo da UEL, o formulário de ingresso na Inclusão 
Social, preenchido e assinado, e com os anexos solicitados no mesmo. Este formulário está disponível no 
endereço: www.uel.br/inclusaosocial 
 

 
Dúvidas entrar em contato pelos telefones (43) 3371-4105 ou (43) 3371-4593 
Divisão de Projetos de Pesquisa, Iniciação Científica/Tecnológica - PROPPG 


