
Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social
Seleção de bolsista para o projeto de extensão

Territórios Culturais: 
Arte, Memória e Patrimônio

no Oeste do Paraná

Resumo

Esta  extensão  universitária  é  um  processo  formativo,  cultural  e  científico,  com  cursos,
exposições, visitas técnicas e rodas de memória no território de 55 municípios englobados na
região Oeste  do Paraná e  atendido pelo Conselho dos Municípios  Lindeiros  ao Lago de
Itaipu.  Incluirá  ações  de  ensino,  mapeamentos,  catalogação  de  artistas  e  do  patrimônio
cultural  material  e  imaterial,  ressaltando  as  culturas  locais,  práticas  e  saberes  da  região.
Associará  ações  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  em uma relação transformadora  entre  a
universidade, os parceiros e a sociedade.

Perfil desejado

• Interesse e experiência com a gestão de projetos culturais, mediação cultural, história e
pesquisa da memória, conhecimentos básicos de patrimônio cultural;

• Disponibilidade de tempo para se deslocar dentro do município de Foz do Iguaçu e
também municípios da região Oeste do Paraná;

• Conhecimento da região Oeste do Paraná;

• Disponibilidade  em  realizar  pesquisas  de  diagnóstico  da  gestão  cultural  nos
municípios;

• Apoio à realização de cursos  e  outras  atividades  de extensão,  incluindo gestão de
inscrições e registro de participantes no sistema;

• Apoio à elaboração de publicações.

Procedimento de seleção

1. Enviar  carta  de  interesse para  julio.moreira@unila.edu.br  até  as  23:59  do  dia
21/09/2022, expondo experiências e expectativas com as temáticas e possibilidades de
atendimento  ao  perfil  desejado.  Informar  no  e-mail  o  n.  de  whatsapp  para
agendamento de entrevista on-line.

2. Entrevista  on-line (com  vídeo)  a  ser  agendada  por  whatsapp,  devendo  ocorrer
impreterivelmente nos dias 22 ou 23/09/2022 pela manhã.



Requisitos (item 6.2 do Edital Conjunto nº 02/2022/PRPPG/PROEX)

a) Ter sido aluno oriundo de escola pública, tendo cursado no mínimo duas das últimas
quatro séries do ensino fundamental e todas as séries do ensino médio em escola pública,
sendo possível a exceção de um ano letivo (3º ano do ensino médio) cursado em escola
particular, além de não possuir nenhum curso superior concluído;

b) Serão considerados com direito a cotas de inclusão social, estudantes que tenham sido
selecionados  segundo  as  estratégias  institucionais  adotadas  para  o  preenchimento  das
vagas reservadas para esta categoria;

c) Estar regularmente matriculado e frequentando curso de graduação há no mínimo um
semestre;

d) Não ter vínculo empregatício;

e) Não ter previsão de colação de grau durante a vigência do PIBIS 2022-2023;

f) Ter currículo atualizado, no corrente ano, na Plataforma Lattes do CNPq;

g) Não possuir bolsas de qualquer outra natureza, exceto assistência estudantil;

h) Não possuir pendência com PROEX, PRPPG e PROGRAD. O entendimento de cada
pendência, no âmbito deste edital, está a cargo de cada Pró-Reitoria e suas comissões ou
conselhos.

i) Ter carga horária disponível de 20 (vinte) horas semanais;

j) Não possuir grau de parentesco com o(a) orientador(a), em linha reta ou colateral, até o
terceiro grau;

k) Possuir conta corrente individual e ativa de sua titularidade;

l) Desenvolver em conjunto com seu orientador, um plano de atividades de pesquisa e/ou
extensão universitária relacionados com a área de conhecimento do seu curso.

m) Apresentar os resultados finais do plano de trabalho e/ou ação de extensão, sob a forma
de  exposição  oral  e/ou  painel  na  Semana  Integrada  de  Ensino  Pesquisa  e  Extensão
(SIEPE), em conformidade ao estabelecido nas resoluções.

n) Incluir  o  nome  do  orientador  nas  publicações  e  nos  trabalhos  apresentados  em
congressos e seminários, cujos resultados contaram com a participação efetiva deste;

o) Elaborar relatório de atividade (pesquisa/extensão) final para apreciação do orientador;

p) Responsabilizar-se  pela  identificação  visual  obrigatória  da  Fundação  Araucária  e  da
Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior como financiadora do
Programa  de  Apoio  a  Inclusão  Social  -  Pesquisa  e  Extensão  Universitária  2021,  nas
publicações de trabalhos apresentados em eventos de qualquer natureza e em qualquer
meio de divulgação.

Mais informações escrever para: julio.moreira@unila.edu.br


