
 

 

 

EDITAL PROEX Nº 146/2022 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 

MULHERES PARANAENSES: EMPODERAMENTO E LIDERANÇA 

 
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, considerando a Chamada Pública nº 02/2022 da 

Superintendência de  Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI) e da Fundação Araucária de 

Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná (FA),  torna público o presente Edital para 

seleção de bolsistas para atuação no Projeto de Extensão Violência de gênero e empoderamento de 

mulheres em desproteção social: Mulheres apenadas e atendidas pelo CREAS em Londrina, aprovado no 

âmbito do PROGRAMA EMPODERAMENTO E LIDERANÇA DAS MULHERES PARANAENSES, nos termos a 

seguir estabelecidos: 

 
 

1 OBJETIVOS 
 

1.1  DO PROGRAMA  
 

I. Selecionar projetos de extensão, indissociáveis com a pesquisa, de modo a conceder apoio 

financeiro para implantação e desenvolvimento de ações voltadas à formação de lideranças e 

empoderamento de mulheres por meio de capacitação, curso de formação e divulgação de práticas 

inovadoras relacionadas  ao tema em foco; 

 

II.  Incentivar a construção de redes extensionistas de modo indissociável com a pesquisa, que 

fomentem ações de ampliação da capacidade de liderança de mulheres do campo e da cidade nas 

esferas: social, saúde, educação, política, econômica e cultural; 

 
III. Promover a aproximação de acadêmicos da graduação e pós-graduação em atividades 

extensionistas, de modo indissociável com a pesquisa, voltadas para o fomento da liderança e 

empoderamento de mulheres, 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. 



 

 

 

1.2 DO PROJETO 

I.  O Projeto Violência de gênero e empoderamento de mulheres em desproteção social: Mulheres 

apenadas e atendidas pelo CREAS em Londrina visa desenvolver ações articuladas para: 

a) Empoderamento de mulheres; 

b) Prevenção da violência; 

c) Estudos sobre violência contra mulheres;  

d) Incriminação feminina e cumprimento de penas por mulheres, atuando com 

mulheres subalternizadas e em situação de desporteção social de dois 

principais grupos: i) mulheres em cumprimento de penas e/ou em restrição 

de liberdade atendidas pelo Departamento de Polícia Penal do Paraná, 

Patronato Londrina; ii)mulheres inseridas na Política de Assistência Social, 

atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social de Londrina. 

 

2 DAS BOLSAS, MODALIDADES E CRITÉRIOS 

 

2.1  Serão ofertadas pelo presente Edital  as seguintes bolsas: 

 

I.  01 (uma) bolsa na modalidade Iniciação Extensionista, para estudante de graduação, 

mulher (*), regularmente matriculada em um dos seguintes cursos, da Universidade 

Estadual de Londrina: Ciências Sociais, Serviço Social ou Psicologia;  

i) (*) critério de identidade de gênero em função das atividades a realizar com 

grupos de mulheres em situação de vulnerabilidade; 

ii) Atividades a serem desenvolvidas: Participar no planejamento, coordenação, 

execução e avaliação de atividades extensionistas e de pesquisa do projeto 

Violência de gênero e empoderamento de mulheres em desproteção social: 

Mulheres apenadas e atendidas pelo CREAS em Londrina. A bolsa está vinculada às 

ações realizadas com mulheres inseridas na Política de Assistência Social, atendidas 

nos Centros de Referência de Assistência Social de Londrina, sob coordenação da 

profa. Martha Ramírez-Gálvez.   

iii) Carga horária semanal: 20 horas  



 

 

 

iv) Duração da bolsa: 12 meses 

v) Valor mensal da bolsa: R$500,00 (quinhentos reais) 

vi) Documentos necessários pra a inscrição 

(1) Cópia de RG e CPF 

(2) Comprovante de matrícula 

(3) Histórico Escolar 

(4) Ficha de Inscrição devidamente preenchida, datada e assinada (Anexo I do 

presente Edital) 

(5) Formulário de Seleção devidamente preenchido, disponível no seguinte link: 

https://forms.gle/vJLU2oUXfogiD5pK8 
(6) Declaração de disponibilidade de carga horária, ausência de vínculo 

empregatício de recepção de outra bolsa (Anexo II) 
(7) Termo de adesão (Anexo III) 

 
vii) Etapas do processo 

(1) Avaliação documental 

(2) Assinatura dos Termos de compromisso e demais documentos exigidos pela 
Fundação Araucária; 

 
viii) Critérios de avaliação 

(1) A seleção será feita com base no desempenho acadêmico e no Formulário de 

Seleção disponível em:  

https://forms.gle/vJLU2oUXfogiD5pK8 

 

II. 01 (uma) bolsa na modalidade pós-graduação – Mestrado, para discente 

regularmente matriculada/o no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia, da Universidade Estadual de Londrina, conforme os seguintes critérios de 

elegibilidade:  

i) Estar em dia com os prazos regimentais do curso de Mestrado, mediante 
apresentação de declaração própria assinada em conjunto com a orientadora ou 
orientador; 

ii) Ter, no mínimo, 06 (seis) meses de prazo regulamentar para conclusão do curso de 
Mestrado; 

iii) Não possuir vínculo empregatício; 
iv) Não dispor de outra bolsa de outro estudo em vigor, de qualquer modalidade ou 

agência de fomento; 

https://forms.gle/vJLU2oUXfogiD5pK8
https://forms.gle/vJLU2oUXfogiD5pK8


 

 

 

v) Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq com prazo não superior a 90 
(noventa) dias; 

 
vi) Responsabilidades e atividades da/o bolsista: 

(1) cumprir carga horária semanal de 20 horas, incluindo atividades de extensão, 
pesquisa e administração; 

(2) Auxiliar a coordenação nas funções de organização e gerenciamento das 
atividades; 

(3) Propor roteiros/planos educativos para desenvolvimento com o público do 
projeto; 

(4) Atuar como facilitadora ou facilitador das rodas de conversa realizadas no 
âmbito do projeto; 

(5) Produzir e manter registros com avaliação de processo das atividades realizadas 
pelo projeto e monitoramento dos indicadores adotados; 

(6) Manter controle de frequência das atividades executadas pelo projeto; 
(7) Colaborar com a coordenação na produção de relatórios técnicos e 

administrativos relativos ao projeto; 
(8) Colaborar com a equipe no desenvolvimento de investigação sobre o tema do 

projeto; 
(9) Colaborar com a equipe na produção bibliográfica e demais produções para 

disseminação do projeto; 
(10) Auxiliar nas atividades da/o bolsista de iniciação extensionista, quando 

houver; 
(11) Contribuir para a consecução dos objetivos do projeto e para seu 

aperfeiçoamento; 
(12) Manter atualização dos registros de suas atividades no âmbito do projeto; 
(13) Responsabilizar-se pela identificação visual obrigatória da SETI e da Fundação 

Araucária como financiadoras do Programa Mulheres Paranaenses, nas 
publicações de trabalhos apresentados em eventos de qualquer natureza e em 
qualquer meio de divulgação. 

vii)  Carga horária semanal: 20(vinte) horas 
viii) Duração da bolsa: 18 (dezoito) meses; 
ix) Valor mensal da bolsa: R$1.875,00 (um mil oitocentos e setnta e cinco reais); 
x) Documentos necessários para a inscrição: 

(1) Cópia de RG e CPF 
(2) Ficha de inscrição devidamente preenchida, datada e assinada (Anexo I do 

presente Edital); 
(3) Histórico escolar; 
(4) Cópia integral da Carteira de Trabalho (da primeira à última página);  
(5) Em caso de vínculo empregatício, declaração de que se desvinculará do trabalho 

ou declaração de afastamento integral não remunerado antes da assinatura do 
Termo de Compromisso de bolsista; 

(6) Declaração assinada em conjunto com o/a orientador/a, afirmando: a) prazo 
regular para conclusão da dissertação, considerados 24 meses, contados da data 
da matrícula; b) que a dissertação está dentro do cronograma previsto para que 



 

 

 

a defesa ocorra em até 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da matrícula; 
 

(7) Formulário de Seleção devidamente preenchido disponível no seguinte link: 
https://forms.office.com/r/yXfYVv0q4m 

 
(8) Declaração de disponibilidade de carga horária, ausência de vínculo 

empregatício de recepção de outra bolsa (Anexo II) 
(9) Termo de adesão (Anexo III) 

 
 

xi) ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
(1) Inscrição por meio do envio da Ficha de Inscrição e do Formulário de Seleção, 

juntamente com a  documentação exigida; 
(2) Realização de prova escrita, conforme cronograma deste Edital; 
(3) Assinatura dos Termos de compromisso e demais documentos exigidos pela 

Fundação Araucária. 
 

xii) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(1) Currículo (peso 3) 
(2) Aderência do projeto de dissertação com este projeto de extensão (peso 2) 
(3) Prova escrita (peso 5) 

xiii) Critérios de avaliação da prova escrita: 
(1) Contribuições a oferecer para a realização do projeto (30%) 
(2) Contribuições esperadas a receber (15%) 
(3) Capacidade de organização, com planejamento e monitoramento (40%) 
(4) Visão sobre a relação entre ensino, pesquisa e extensão (15%) 

xiv)  Para fins de elaboração da prova escrita, os interessados poderão solicitar cópia do 
projeto na íntegra pelo e-mail silvanamariano@uel.br 

 
 

 

3 OUTRAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 As e os bolsistas de Iniciação Extensionista ou de Pós-Graduação selecionadas/os 

também deverão: 

I. 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; 

II. Elaborar relatórios de apreciação da Orientadora; 

III. Incluir o nome da orientadora nas publicações e nos trabalhos apresentados em 

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

https://forms.office.com/r/yXfYVv0q4m


 

 

 

IV. Não ter vínculo empregatício ou acumular mais de uma bolsa; 

V. Para efeitos de indicação e permanência na condição de bolsista, a/o estudante não 

poderá possuir inadimplência, na condição de bolsista, relacionada ao 

descumprimento de participação obrigatória em eventos promovidos como bolsista 

junto à Prograd, PROEX ou PROPPG; 

VI. Responsabilizar-se pela identificação visual obrigatória da SETI e da Fundação 

Araucária como financiadoras do Programa Mulheres Paranaenses nas publicações de 

trabalhos apresentados em eventos de qualquer natureza e em quaisquer meios de 

divulgação; 

VII. Responsabilizar-se pela identificação visual obrigatória da UEL e da PROEX como 

apoiadoras do Programa Mulheres Paranaenses nas publicações de trabalhos 

apresentados em eventos de qualquer natureza e em quaisquer meios de divulgação; 

VIII. Manter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq. 

 

 

4 CRONOGRAMA 
 

ETAPA PRAZO 

1.Lançamento do edital 20/10/2022 

2.Início das inscrições 24/10/2022 

3.Término das inscrições 29/10/2022 

4. Prova escrita (modalidade para bolsa de mestrado) 04/11/2022, das 10h00 
às 12h00 

Resultado preliminar 07/11/2022 

Prazo para interposição de recursos 08/11/2022 

Resultado final e implementação das bolsas 09/11/2022 

 
 

5 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1 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 4); 

 

6 ANEXOS 

6.1  Constituem anexos do presente Edital 

I. Formulário de Inscrição; 



 

 

 

II. Declaração de disponibilidadse de carga horária e ausência de vínculo empregatício e 

não percepção de outra bolsa; 

III. Termo de Adesão 

 
Londrina, 20 de outubro de 2022 

 
 

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



 

 

 

 
 

EDITAL PROEX 146/2022 

ANEXO I - FORMULÁRO DE INSCRIÇÃO 

CANDIDATO/A:   
 

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

CPF.:    TÍTULO ELEITOR:     

DATA DE NASCIMENTO /  /    

 
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/Agencia, 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 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

EDITAL PROEX 146/2022  

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 146/2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Londrina, de de 2022. 

 
 
 
 
 

 
 

Assinatura do/a proponente 



 

 

 

 
 

EDITAL PROEX 146/2022 

 ANEXO III 

TERMO DE ADESÃO 
 
 
 
 
 

EU,   , PORTADOR DO 
 
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 OUCOM 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 
 


