
 
 

 

EDITAL SIEPE 03/2016– BOLSISTAS 100 ANOS UFPR- 8ª SIEPE/2016 

 

A Comissão organizadora da 8ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) 

divulga a presente Chamada para a seleção de bolsistas SIEPE 100 Anos UFPR para o ano de 

2016. 

 

1. Estão disponíveis 78 (setenta e oito) bolsas 100 Anos UFPR, no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), com vigência de 26 de setembro a 24 de outubro de 2016, sendo 

que destas 72 (setenta e duas) para atuação em Curitiba, 4 (quatro) para atuação em 

Palotina e 2 (duas) para atuação em Jandaia do Sul. 

 

2. No período de vigência da bolsa, o bolsista ou a bolsista deverá cumprir 48 horas de 

atividades relacionadas à 8ª SIEPE, de acordo com o cronograma definido pela 

Comissão Organizadora do evento. 

 

3. Para candidatar-se à bolsa PARA ATUAÇÃO EM CURITIBA o interessado ou a 

interessada deverá preencher os requisitos: 

 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação ou de educação profissional da 

UFPR em Curitiba, Litoral ou Centro de Estudos do Mar (CEM); 

b) Não estar vinculado a nenhum outro tipo de bolsa remunerada no período (Extensão, 

Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Monitoria, 

Licenciar, Mobilidade Acadêmica, entre outras); 

c) Participar obrigatoriamente de uma reunião de orientação (3h de duração) sobre o evento, 

no dia 21 de setembro no período da manhã ou no período da tarde, em Curitiba, no 

Campus Botânico, Auditório Maurício Bissoli – Setor de Ciências da Saúde Botânico;  

d) Ter disponibilidade em dois períodos (manhã ou tarde) entre os dias 26 de setembro a 03 

de outubro, para o desenvolvimento das atividades como bolsista, durante a preparação da 

8ª SIEPE. 

e) Ter disponibilidade integral (manhã/tarde/noite) nos dias 04 e 05 de outubro (terça e 

quarta), para o desenvolvimento das atividades como bolsista, durante a realização da 8ª 

SIEPE no Campus Botânico – Curitiba. 

 

4. Para candidatar-se à bolsa PARA ATUAÇÃO EM PALOTINA o interessado ou a 

interessada deve: 

 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPR no Setor Palotina; 

 



 
 

 

b) Não estar vinculado a nenhum outro tipo de bolsa remunerada no período (Extensão, 

Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Monitoria, 

Licenciar, Mobilidade Acadêmica, entre outras); 

c) Participar obrigatoriamente da reunião de orientação (3h de duração) sobre o evento, em 

dia a ser agendado pela Comissão Organizadora em Palotina; 

d) Ter disponibilidade em ao menos um turno (manhã ou tarde) no período de 26 de 

setembro a 05 de outubro, para o desenvolvimento das atividades como bolsista, durante 

a preparação da 8ª SIEPE no Setor Palotina. 

e) Ter disponibilidade integral (manhã/tarde/noite) nos dias 06 e 07 de outubro, para o 

desenvolvimento das atividades como bolsista, durante a realização da 8ª SIEPE no Setor 

Palotina. 

 

5. Para candidatar-se à bolsa PARA ATUAÇÃO EM JANDAIA DO SUL o interessado 

ou a interessada deve: 

 

f) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPR no Campus Avançado 

Jandaia do Sul; 

g) Não estar vinculado a nenhum outro tipo de bolsa remunerada no período (Extensão, 

Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Monitoria, 

Licenciar, Mobilidade Acadêmica, entre outras); 

h) Participar obrigatoriamente da reunião de orientação (3h de duração) sobre o evento, em 

dia a ser agendado pela Comissão Organizadora em Jandaia do Sul; 

i) Ter disponibilidade em ao menos um turno (manhã ou tarde) no período de 26 de 

setembro a 05 de outubro, para o desenvolvimento das atividades como bolsista, durante 

a preparação da 8ª SIEPE no Campus Jandaia do Sul. 

j) Ter disponibilidade integral (manhã/tarde/noite) nos dias 06 e 07 de outubro, para o 

desenvolvimento das atividades como bolsista, durante a realização da 8ª SIEPE no 

Campus Jandaia do Sul. 

 

6. As inscrições para atuar nos três campi serão realizadas somente online, através do site 

oficial da SIEPE (http://www.siepe.ufpr.br) no período de 05 a 09 de setembro de 

2016, preenchendo as seguintes informações: 

 

 Nome (COMPLETO, sem abreviações):  

 Número de matrícula (GRR, GRL, TRR): 

 Número de celular: (__ )_____-_____; Número de outro telefone (se tiver):  

 E-mail (QUE NÃO SEJA HOTMAIL): 

 Curso/Período/Turno: 

http://www.siepe.ufpr.br/


 
 

 

 Turno em que tem disponibilidade para as atividades relativas à SIEPE na semana 

que antecede o evento (manhã ou tarde): em Curitiba, de 26 de setembro a 03 de 

outubro; em Palotina, de 28 de setembro a 05 de outubro; em Jandaia do Sul, de 

28 de setembro a 05 de outubro. 

 IRA (ou CONCEITO, para o Litoral) através do envio do histórico escolar retirado 

do Portal do Aluno (https://portaldoaluno.ufpr.br/), que deverá ser enviado no 

próprio formulário, ou, caso haja algum problema no envio, encaminhado em 

arquivo salvo em pdf para o e-mail: enaf@ufpr.br, aos cuidados de Maria Victória 

Garcez. 

 

7. A seleção dos bolsistas e das bolsistas será realizada pela Comissão Organizadora do 

evento, que divulgará os nomes dos selecionados e das selecionadas por meio do site 

http://www.siepe.ufpr.br até o dia 16/09/2015 (sexta-feira). 

 

8. Os critérios de seleção serão: 

a) O atendimento das condições estabelecidas nos tópicos 3 (para Curitiba), 4 (para Palotina) 

ou 5 (Jandaia do Sul); 

b) O rendimento acadêmico comprovado pelo IRA para Curitiba, Palotina e Jandaia ou 

Conceito para o Litoral;  

 

9. Em caso de empate será utilizado para desempate: 

a) Como primeiro critério, o IRA para Curitiba, Palotina e Jandaia ou Conceito para Litoral; 

b) Segundo, idade maior;  

c) Terceiro, participação na SIEPE em anos anteriores. 

 

10. O bolsista selecionado ou a bolsista selecionada deverá preencher o Termo de 

Compromisso Bolsista SIEPE 100 anos, e entregar com a documentação 

comprobatória:  

a) Xerox da carteirinha UFPR onde consta a GRR, GRL ou TRR;  

b) Cabeçalho de extrato da Conta Corrente individual (NÃO PODERÁ SER CONTA 

CONJUNTA OU CONTA POUPANÇA).  

 

11. A documentação deverá ser entregue no período de 19 a 23 de setembro, na Unidade 

de Bolsa Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, localizada no 3º andar do 

Prédio Histórico da UFPR, ala da Rua Alfredo Bufren. Não serão homologadas 

inscrições com documentação incompleta ou entregue após o dia 23 de setembro. 

 

12. O pagamento da bolsa no valor de R$400 ocorrerá no mês subsequente ao da 

vigência. 

https://portaldoaluno.ufpr.br/
mailto:enaf@ufpr.br
http://www.siepe.ufpr.br/


 
 

 

 

Curitiba, 05 de setembro de 2016. 

 

 

Comissão Organizadora – 8º SIEPE 


