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EDITAL PROEX Nº 121 /2022 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 

UEL ACOLHE: INTEGRAÇÃO EXTENSIONISTA COM CIENTISTAS UCRANIANOS 

 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, por meio da Chamada Pública nº 10/2022 da Fundação 

Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná (FA) e da Superintendência de 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), torna público o presente Edital no âmbito do 

programa institucional UEL ACOLHE: INTEGRAÇÃO EXTENSIONISTA COM CIENTISTAS UCRANIANOS, para 

seleção de Bolsistas Técnicos Extensionistas, nos termos a seguir estabelecidos: 

 

 

1. DOS OBJETIVOS 

 

a) Selecionar Bolsistas Técnicos Extensionistas para atuação no referido Programa, de modo a facilitar 

o processo de integração de pesquisadores ucranianos por meio da extensão científica, acolhimento 

social, auxílio na compreensão do idioma, tradução que envolva as línguas portuguesa, inglesa e 

ucraniana. 

 

b) Prestar acolhimento social em forma de apoio nas atividades cotidianas dos pesquisadores 

ucranianos e suas famílias, integrando-os socialmente a partir da vivência acadêmica e social. 

 

c) Oportunizar a transformação da pesquisa em ações extensionistas visando envolver os participantes 

e os Programas de Pós-Graduação na elaboração de propostas inovadoras que contribuam para o 

desenvolvimento social da comunidade paranaense. 

 
d) Integrar os pesquisadores ucranianos por meio de ação extensionista, no seu fundamento científico 

e tecnológico, em todas as áreas do conhecimento que apresentem aderência aos Novos Arranjos 

de Pesquisa e Inovação no Paraná (NAPIs) que vêm sendo fomentados pela Fundação Araucária ou 

que apontam aderência a algum dos ecossistemas de inovação, áreas prioritárias e/ou transversais 

identificadas pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia. 
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2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

a) São condições específicas de elegibilidade do Bolsista Técnico Extensionista:  

i) Ter domínio da língua Inglesa ou língua ucraniana; 

ii) Estar regularmente matriculado em cursos de graduação ou pós-graduação da UEL, desde a 

indicação como bolsista até o seu desligamento da bolsa, ou ser profissional recém-formado 

(nível de graduação); 

iii) Não ter vínculo empregatício ou receber qualquer outra modalidade de bolsa; 

iv) Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

v) Desenvolver, em conjunto com o Orientador Extensionista, plano de atividades a ser realizado, 

com dedicação de 20(vinte) horas semanais; 

vi) Elaborar relatórios para apreciação do Orientador Extensionista;  

vii) Incluir o nome do Orientador Extensionista nas publicações e nos trabalhos apresentados em 

congressos e seminários, cujos resultados contaram com a participação efetiva deste; 

viii) Apresentar obrigatoriamente o trabalho desenvolvido na Sessão de Comunicação Oral do 

Evento “Simpósio de Extensão Universitária – POR EXTENSO”, promovido pela Pró Reitoria de 

Extensão, Cultura e Sociedade - Proex; 

ix)  Apresentar, no final do período de execução da bolsa, os resultados decorrentes do 

envolvimento na ação extensionista por meio de relatório de atividades; 

x) Responsabilizar-se pela identificação visual obrigatória da UEL e PROEX como apoiadores do 

“Programa UEL Acolhe: Integração Extensionista com Cientistas Ucranianos”, e da SETI e 

Fundação Araucária como financiadoras do Programa, nas publicações de trabalhos 

apresentados em eventos de qualquer natureza e em qualquer meio de divulgação; 

xi) Para efeitos de indicação e permanência na condição de bolsista, o mesmo não poderá ter 

inadimplência relacionada ao descumprimento de participação em eventos promovidos junto à 

PROGRAD, PROEX e PROPPG – UEL. 
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3. DAS RESPONSABILIDADES DO BOLSITA TÉCNICO EXTENSIONISTA 

a) O Bolsista Técnico Extensionista terá a responsabilidade de: 

i) Encaminhar os resultados decorrentes do envolvimento na ação extensionista por meio de 

relatório final; 

ii) Promover a articulação com a Assessoria de Relações Internacionais (ARI) da UEL para 

resguardar o atendimento a questões legais e diplomáticas das ações propostas; 

iii) Colaborar na busca por moradia, acompanhando os cientistas em imobiliárias, apartamentos 

e/ou casas nos mais diferentes locais da cidade; 

iv) Orientar o uso de transporte público em geral; 

v) Acompanhar visitas ao Campus; 

vi) Acompanhar o cientista na Polícia Federal e outros órgãos para aquisição de documentação; 

vii) Acompanhar o pesquisador par providenciar CPF e conta bancária; 

viii)  Mostrar a organização e funcionamento do SUS, bem como a forma de utilização das UBS e 

Pronto Atendimento e Atendimentos de Urgência-Emergência; 

ix) Orientar quanto ao uso do dinheiro brasileiro, situando a pessoa no valor da moeda em relação 

ao preço das mercadorias em geral. 

 

4. FINANCIAMENTO DAS BOLSAS 

a) Os bolsistas aprovados serão financiados com recursos oriundos da proposta institucional 

UCR2022131000001 e submissões sequentes, elaboradas pela PROEX em resposta à Chamada 

Pública nº 10/2022 da FA/SETI e coordenada pela Diretoria de Programas, Projetos e Iniciação 

Extensionista da PROEX. 

 

5. DAS VAGAS, MODALIDADE, VALOR E DURAÇÃO DA BOLSA 

a) As Bolsas a serem pagas serão na modalidade Técnico-Extensionista, no valor de R$ 1.310,00 (mil 

trezentos e dez reais) mensais, com execução de até 06 (seis) meses. 

b) Serão disponibilizadas bolsas técnico-extensionistas em número idêntico ao de pesquisadores 

ucranianos acolhidos pela UEL. 
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c) O início das atividades, bem como o pagamento das bolsas estão condicionados à efetiva celebração 

de Convênio com o órgão financiador – Fundação Araucária -, bem como disponibilização de 

recursos financeiros e orçamentários. 

 

6. PERÍODO E FORMA DAS INSCRIÇÕES 

a) As inscrições deverão ser feitas no período de 24 de agosto a 01 de setembro de 2022, por meio 

de envio, para o email ari@uel.br, dos documentos abaixo, em formato PDF, em documento 

único:  

i) Formulário de inscrição (ANEXO I deste Edital), devidamente preenchido e assinado; 

ii) Cópia de RG, CPF e comprovante de dados bancários; 

iii) Comprovante de matrícula, quando estudante de graduação ou pós-graduação; 

iv) Diploma ou certificado de conclusão de curso, quando recém-formado; 

v) Declaração de disponibilidade de carga horária, ausência de vínculo e de percepção de outra 

bolsa (ANEXO II deste Edital), devidamente preenchida e assinada; 

vi) Termo de Adesão (ANEXO III deste Edital), devidamente preenchido e assinado; 

vii) Currículo Lattes atualizado; 

viii) Carta de intenções (Cover Letter), em inglês, entre 300 e 400 palavras.  

 

b) Serão desclassificadas as candidaturas cuja documentação estiver incompleta. 

c) Poderão ser solicitados pela Comissão de Seleção documentos comprobatórios referentes ao 

Currículo Lattes. 

 

7. DA FORMA E ETAPAS DA SELEÇÃO 

a) A seleção será feita em 2 (duas) etapas, conforme detalhamento: 

i. Análise documental, incluindo a Carta de intenções; 

ii.    Entrevista, parcialmente em inglês. 

 

b)  A Pró Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX tornará pública, por meio de Edital, a 

lista de nomes dos/as proponentes habilitados até o dia 06 de setembro de 2022, com as 

respectivas datas e horários para a entrevista, que será realizada de forma remota. 

mailto:ari@uel.br
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8. CRONOGRAMA 

 

PERÍODO ETAPA 
23/08/2022 Publicação do Edital de seleção 

24/08 a 01/09/2022 Prazo para submissão de candidatura 

06/09/2022 Publicação do Edital com as candidaturas homologadas e 

convocação para entrevistas 

08/09/2022 Apresentação de recurso para candidaturas não homologadas 

09/09/2022 Análise dos recursos 

12/09/2022 Republicação de Edital de homologação em caso de análise de 
recursos, bem como datas e horários para realização das entrevistas 

16/09/2022 Realização das entrevistas, de forma remota 

20/09/2022 Divulgação, na página da Pró Reitoria de Extensão, do resultado da 
seleção, por ordem de classificação 

21/09/2022 Apresentação de recursos quanto ao resultado final 

22 e 23/09/2022 Análise dos recursos 

A partir de 26/09/2022 Divulgação, na página da Pró Reitoria de Extensão, do Resultado final 
da seleção, por ordem de classificação, após análise de recursos. 

 

9. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

a) Fica designada a Comissão de Seleção, composta pelos seguintes membros: 

i. Profª Drª Viviane Aparecida Bagio Furtoso - Departamento Letras Estrangeiras Modernas / CLCH –

Orientadora Extensionista do Programa aprovado; 

ii. Profª Drª Lucy Megumi Yamauchi Lioni – Departamento de Microbiologia / CCB – Coordenadora do 

Programa em Pós-Graduação em Microbiologia; 

iii. Prof. Dr. Angelo Rondina Neto – Departamento de Economia / CESA – Coordenador do Programa de 

Pós-Graduação em Economia Regional. 

 

10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

a) Os/As proponentes serão classificados em ordem de maior pontuação para menor, de acordo com 

os seguintes critérios: 

i. Desempenho de produção escrita na Cover Letter (Conforme Grade de avaliação no Anexo IV deste 

Edital), com o máximo de 5,0 pontos; 

ii. Capacidade de articulação das respostas durante a entrevista com as reponsabilidades do Técnico 

Extensionista, conforme item 3 deste Edital, com o máximo de 3,0 pontos; 
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iii.  Disponibilidade para ajustar a agenda com as demandas dos/as pesquisadores ucranianos/as, 

principalmente no mês de chegada deles/as em Londrina, com o máximo de 2,0 pontos.  

 

11. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

a) Os resultados parciais e final serão divulgados por meio da página da Pró Reitoria de Extensão na 

Internet - http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais-e-chamadas/proex-2022.php, conforme 

Cronograma (Item 8); 

 

12. Anexos 

a) Constituem anexos do presente Edital 

i. Formulário de Inscrição; 

ii. Declaração de disponibilidade de carga horária e ausência de vínculo empregatício e não 

percepção de outra bolsa; 

iii. Termo de Adesão 

iv. Grade de avaliação - COVER LETTER RUBRIC; 

 

Londrina, 23 de agosto de 2022. 

 (assinado no original) 

Profa. Dra. Zilda Aparecida Freitas de Andrade 
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade 

  

http://www.uel.br/proex/portal/pages/editais-e-chamadas/proex-2022.php
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EDITAL PROEX 121/2022 

ANEXO I - FORMULÁRO DE INSCRIÇÃO  

PROGRAMA INSTITUCIONAL UEL ACOLHE: INTEGRAÇÃO EXTENSIONISTA COM CIENTISTAS UCRANIANOS 

CANDIDATO/A:   

 

RG.: ÓRGÃO EXP.:  DATA DE EXP.:                                                     

CPF.:  TÍTULO ELEITOR:    

DATA DE NASCIMENTO / /   

     LÍNGUA ESTRANGEIRA DE DOMÍNIO: (   ) INGLÊS      (   ) UCRANIANO         

 

CARTEIRA HABILITAÇÃO:   

 

REGISTRO PROFISSIONAL:                                                                                                                        

ENDEREÇO RES.: LOGRADOURO: Nº:    

BAIRRO: COMPLEMENTO:    

     CIDADE:  CEP:   

TELEFONE PARA CONTATO: TELEFONE CELULAR:   

E-MAIL:   

 

DADOS BANCÁRIOS: (    )Conta corrente  (     )Poupança:  Banco, Agência, e Número da Conta  

 

PIS/PASEP:   

DADOS ACADÊMICOS (SE ESTUDANTE MATRICULADO/A NA UEL): 
     CURSO:   

NÚMERO DE MATRÍCULA:   

NÍVEL: (   ) GRADUAÇÃO      (   ) PÓS-GRADUAÇÃO       PREVISÃO DE TÉRMINO (MÊS/ANO):    

 

DADOS ACADÊMICOS (SE RECÉM-FORMADO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO): 

 FORMAÇÃO:        

INSTITUIÇÃO:  

DATA DA COLAÇÃO DE GRAU:   

PÓS-GRADUAÇÃO: ( ) ESPECIALIZAÇÃO ( ) MESTRADO ( ) DOUTORADO (   ) CONCLUÍDO (   )EM ANDAMENTO 

   INSTITUIÇÃO:   

 
 

Londrina, de de 2022. 

 

 

 

                                                                                                            Assinatura do/a proponente 
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EDITAL PROEX 121/2022 

ANEXO II  

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA, AUSÊNCIA DE VÍNCULO E  

DE      PERCEPÇÃO DE OUTRA BOLSA 

 

 

          EU, 

PORTADOR(A)   DO   RG Nº. E CPF Nº     

DECLARO QUE DISPONHO DE 20 (vinte) HORAS SEMANAIS PARA ATUAR NO PLANO DE ATIVIDADES DURANTE A VIGÊNCIA DO 

PROJETO, NÃO POSSUO VÍNCULO EMPREGATÍCIO E NÃO PERCEBO BOLSA OU REMUNERAÇÃO PROVENIENTE DE QUALQUER 

INSTITUIÇÃO DE FOMENTO, CONFORME EDITAL PROEX Nº 121/2022. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Londrina, de  de 2022. 

 

 

 
 
 

__________________________________________ 
 

Assinatura do/a proponente 
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EDITAL PROEX 121/2022 

ANEXO III 

TERMO DE ADESÃO 
 
 
 

 

EU,  

RG. Nº. E CPF Nº. CONCORDO COM OS 

TERMOS DO PRESENTE EDITAL ADERINDO ÀS ATIVIDADES E ESTOU CIENTE DE QUE        O REFERIDO PROJETO NÃO GERA VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO COM A AGÊNCIA EXECUTORA OU         COM AS AGÊNCIAS RECEPTORAS; A VINCULAÇÃO, APÓS SELEÇÃO, ESTÁ 

CONDICIONADA À   LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PELA FONTE FINANCIADORA E À LIBERAÇÃO DE VAGAS. 

 

 

 

 

 

Londrina, de  de 2022. 

 

 

 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Assinatura do/a proponente 
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EDITAL PROEX 121/2022 

ANEXO IV 

COVER LETTER RUBRIC 
 

 

 
 


