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EDITAL Nº 01/2020 – LICENCIAR/COAFE/ PROGRAD/ UFPR 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA LICENCIAR 
 

 
 

EDITAL SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS DO PROGRAMA LICENCIAR 
 

 
De acordo com a Res. 05/07 – CEPE, Edital nº 01/2020, Edital nº 03/2020 e Edital nº 04/2020-
PROGRAD/COAFE/LICENCIAR, estão  abertas as inscrições para seleção de alunos 
bolsistas para o PROJETO Histórias em Quadrinhos para o Ensino de Química: Histórico 
de sua utilização no Brasil e Preparação de Oficina para estudantes de Graduação. sob 
coordenação do Professor Guilherme Sippel Machado. 
 

1. Resumo e Objetivos do Projeto: O presente projeto, vinculado ao ensino de química, 
se apresenta como proposta de desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino 
e aprendizado de conceitos envolvendo a ciência química e suas especificidades. 
Especificamente, o projeto aborda a utilização de histórias em quadrinhos (HQs) para 
o ensino de química. O projeto está direcionado aos estudantes do curso de 
Licenciatura em Ciências Exatas do Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos 
do Mar, que atuarão prioritariamente em parceria com os professores de química 
atuantes no Ensino Médio na Rede Estadual de Ensino de Pontal do Paraná. Busca-
se com o projeto contribuir com a formação dos estudantes de graduação como futuros 
pesquisadores em educação, oportunizando o contato com a realidade escolar, 
dialogando com os diferentes atores do processo de ensino-aprendizagem do colégio 
e buscando contribuir com diferentes estratégias para enriquecimento da prática 
pedagógica nos colégios, visando sempre a melhor apropriação dos conhecimentos 
da área de química pelos estudantes. O cronograma inicial sofrerá alterações devido 
ao estado de emergência sanitária mundial, conforme descrição e objetivos abaixo: 

 

a) Justificativa para alteração: considerando a situação de emergência sanitária 
nacional, a impossibilidade de realizar atividades presenciais em colégios estaduais 
devido à situação de pandemia e a reunião realizada por via remota por meio da 
Plataforma Jitsi, com os coordenadores dos Projetos Licenciar e a PROGRAD, serão 
propostas aqui adequações à Proposta original do atual Projeto. 

 

b) Título da ação a ser desenvolvida: Histórias em Quadrinhos para o Ensino de 
Química: Histórico de sua utilização no Brasil e Preparação de Oficina para estudantes 
de Graduação. 

 

c) Público alvo: Estudantes de Graduação do Curso de Licenciatura em Ciências 
Exatas do Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos do Mar. 

 

d) Cronograma das atividades: 

 

- Maio / 2020: lançamento do Edital de seleção de bolsistas, divulgação por meio da 
Coordenação de Curso e Centro Acadêmico, e realização das entrevistas e seleção 
por vias remotas (Preferencialmente pelo Programa Teams disponibilizado pelo pacote 
do Office da UFPR, ou por outras vias remotas como WhatsApp ou outros aplicativos). 

 

- Junho / 2020: ambientação dos estudantes com o tema da pesquisa e levantamento 
de informações bibliográficas sobre as Histórias em Quadrinhos no Ensino de Química, 
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visando a produção de material para publicação com o estado da arte do uso de 
Histórias em Quadrinhos no Ensino de Química no Brasil.  

 

- Julho / 2020: preparação e ministração de Oficina, com carga horária de 10 horas, 
sobre Histórias em Quadrinhos no Ensino de Química, a ministração ocorrerá por meio 
remoto, preferencialmente pelo Programa Teams disponibilizado pelo pacote do Office 
da UFPR, pelos bolsistas envolvidos no Projeto e será oferecido como Atividade 
Formativa para estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Exatas e/ou outros 
cursos da UFPR. 

 

Este cronograma contempla o item 2.5. a) desenvolvimento de Atividades Formativas 
destinadas, predominante, aos estudantes do curso de vinculação do projeto; do Edital 
nº 03/2020 - PROGRAD/COAFE/LICENCIAR,  

 

Este cronograma poderá ser revisto em qualquer momento caso as atividades 
presenciais possam ser retomadas no período, 

 

2. Número de vagas: 2 bolsistas. 
 

3. Valor da Bolsa: R$ 400,00 (mensal). 
 

4.  Do Vínculo com o Programa e da vigência da bolsa: 
 

I- Os bolsistas e voluntários selecionados por meio do presente edital manterão 
seus vínculos com o programa pelo prazo em que permanecer em vigência a Res. 
42/20-CEPE, que dispõe sobre a suspensão dos calendários acadêmicos dos cursos de 
graduação, pós-graduação e de educação profissional e tecnológica (2663712), pelo 
prazo máximo de 07 (sete) meses. 
II-  Na eventualidade de a Res. 42/20 - CEPE ser revogada e o calendário acadê-
mico ser restabelecido, os vínculos e as bolsas concedidas por intermédio deste edital 
serão revogados e será providenciado um novo processo seletivo para os meses que 
ainda restarem até o final da vigência prevista para o Programa Licenciar 2020 (dezem-
bro do corrente ano). 
III- Para os estudantes selecionados neste edital, o vínculo com o programa e a vigência 
da bolsa terão início no dia 01 de junho do corrente ano. 

 
5. Requisitos para a Inscrição: 

I- ser estudante regularmente matriculado em curso de licenciatura incluído no escopo 
do projeto ao qual pretende se candidatar; 
II - ter disponibilidade de cumprimento de carga horária de 12 (doze) horas semanais 
para desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão prevista no pro-
jeto; 
III - para candidatos participantes de outras edições do Programa, não haver partici-
pado do Programa por tempo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses; 
IV - para candidatos à condição de bolsista, não acumular bolsa institucional concomi-
tantemente, exceto as bolsas do PROBEM 
 

Candidatos que não cumprirem o pré-requisito III acima, poderão mesmo assim se inscrever, 
ficando a sua candidatura condicionada a homologação do Comitê Gestor do Programa, se 
ocorrer a sua aprovação e classificação para a condição de bolsista. 
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Além do citado acima, é requisito primordial ao bolsista estar matriculado no curso de Licen-
ciatura em Ciências Exatas e buscar a formação na terminalidade de Química.  
 

 

6. Das atribuições: nestes dois primeiros meses, os bolsistas passarão por um 
momento de ambientação com o tema da pesquisa e levantamento de informações 
bibliográficas sobre as Histórias em Quadrinhos no Ensino de Química, visando a 
produção de material para publicação com o estado da arte do uso de Histórias em 
Quadrinhos no Ensino de Química no Brasil. Preparação e ministração de Oficina, com 
carga horária de 10 horas, sobre Histórias em Quadrinhos no Ensino de Química, a 
ministração ocorrerá por meio remoto, preferencialmente pelo Programa Teams 
disponibilizado pelo pacote do Office da UFPR, pelos bolsistas envolvidos no Projeto 
e será oferecido como Atividade Formativa para estudantes do curso de Licenciatura 
em Ciências Exatas e/ou outros cursos da UFPR. 

 

7. Das inscrições: 
- Período de inscrição: até dia 15 de maio de 2020. 
- Documentos necessários: Histórico escolar com IRA ou comprovante de matrícula (se 
calouro). 
- Forma de inscrição: o estudante candidato à bolsa deverá se inscrever pelo link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ozd7w-Lp-
UK8Z0ubc44d8H9eZZtK3-
FFmRO6AdlUVM1UQUZCQzdEOE1CMzNEUVUzTEVORzgwTjVKRC4u 

 
A inscrição estará aberta até o dia 15 de maio de 2020. As entrevistas ocorrerão por 

meio do Programa Teams (que pode ser acessado com o respectivo e-mail da ufpr) no dia 20 
de maio, com cronograma de entrevistas que serão divulgados no dia 18 de maio de 2020. 
 

8. Critérios de Seleção: Os alunos que se candidatarem a bolsa Licenciar para atuar no 
presente projeto serão classificados seguindo os critérios: 1) Avaliação pelo 
coordenador do desempenho dos candidatos em disciplinas da área de Química do 
curso (peso 4); 2) Entrevista sobre as motivações para atuar no Projeto Licenciar (peso 
6). Em caso de empate, será considerado o maior IRA como critério de desempate 
(ver Resolução 05/07 - CEPE). 
 

9.  Data da divulgação do Resultado: 22 de maio de 2020 
 
 
 

Pontal do Paraná, 12 de maio de 2020. 
 
 

Qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail guimachado@ufpr.br. 

 

 

 

Prof. Dr. Guilherme Sippel Machado 

 


