
EDITAL INTERNO SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO

O SURF COMO INCENTIVO A PRÁTICA DE UMA VIDA SAUDÁVEL E TRANSMISSOR
DE CONHECIMENTOS OCEANOGRÁFICOS

Local de Realização do projeto:

O projeto é realizado no balneário Pontal do Sul, no Município de Pontal do Paraná.

Resumo: 

O surfe tem se mostrado como uma realidade presente no cotidiano de muitos indivíduos residentes
em zonas costeiras. Ele transcende o viés esportivo se tornando uma prática que exerce influência
em aspectos éticos, políticos, ambientais e sociais daqueles que praticam o esporte. Além disso, é
um esporte de interação total com a natureza que exige de seus praticantes consciência corporal e do
espaço que o cerca e por isso, pode ser utilizado como uma ferramenta para a transmissão, geração
e compartilhamento  de conhecimentos.  Reconhecendo inconsistências  no sistema tradicional  de
ensino, o projeto busca de forma prática através da educação informal, reforçar conhecimentos já
apresentados  nas  escolas  e  estimular  a  necessidade  de  boa  frequência  escolar,  buscando  a
comunicação e troca de informações entre professores e instrutores. 
As atividades do projeto acontecem todos sábados de 8:00 hs a 12:00 hs e a função principal do
bolsista  vai  ser  atuar  como  instrutor de  surf.  O  bolsista  também  deverá  colaborar  nas  outras
atividades extra surf do projeto, que são realizadas no Centro de Estudos do Mar. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

a) Ser aluno regularmente matriculado na UFPR em curso de graduação no Campus Pontal do
Paraná; 
b) Não ser calouro; 
c) Dispor de 12 (doze) horas semanais, conforme exigência específica do Edital da UFPR;
d) Não possuir outra modalidade de bolsa da UFPR ou instituições oficias como CNPq ou CAPES.
e) Ter experiência como surfista e de preferência ter participado como instrutor em escolas de surf.
f) Comprovar ter participado de um curso de Primeiros Socorros. 

DAS INSCRIÇÕES 

Período: 18 de fevereiro a 25 de março de 2019
Local: Gecemar, Laboratório de Melhoramento de Organismos Aquáticos. Sala 31 do Centro de 
Estudos do Mar, Campus Pontal do Paraná, balneário Pontal do Sul
Apresentar curriculum vitae com os comprovantes solicitados nos requisitos de participação 
incluindo o IRA e GRR do aluno.



DA CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS E CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com os requisitos acima. Os
dois candidatos com maior pontuação serão contemplados com as bolsas de extensão. Em caso de
empate, vencerão aqueles que comprovarem maior tempo de experiência (item e dos requisitos). 

O resultado será divulgado no dia 26 de fevereiro de 2019, por meio de edital afixado no local da
inscrição. 

IMPORTANTE: 

Aqueles que estejam interessados em participar do projeto mais mas que não atendem aos requisitos
deste edital, serão muito bem-vindos para atuarem como voluntários. Ao cumprirem  doze meses de
atividades,  os voluntários receberão comprovante de participação  do projeto assinado pela  Pró-
reitoria de Extensão da UFPR.
 
Pontal do Paraná, 18/02/2019.

______________________________________
Rodolfo L. Petersen

Coordenador do Projeto


