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EDITAL DE SELEÇÃO 01/2021 

REF.: SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO LÍNGUAS EM 
DIÁLOGO. 

O Projeto de Extensão Línguas em Diálogo, registrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PROEC) sob o no  048/2019, torna pública a realização de processo seletivo para 
preenchimento de vagas de bolsistas. Este Edital atende os preceitos do Edital PROEC/UFPR 
no 01/2021, da Chamada Interna 02/2021, e do Resultado Final de Distribuição de Bolsas. Os 
documentos supramencionados estão disponíveis nos endereços:  
<http://www.proec.ufpr.br/download/extensao/2021/Edital%20BOLSAS%202021%20PROEC%
20assinado.pdf>, 
<http://www.proec.ufpr.br/download/extensao/2021/Chamada%20Interna%20%2002-
2021%20bolsas%20de%20extensao%202021.pdf> e  
<http://www.proec.ufpr.br/download/extensao/2021/Resultado%20Final%20com%20contempla
dos%20Bolsa%20Extensao%202021.pdf>.  
 
 
Projeto de Extensão: Línguas em Diálogo. 
Modalidade da Bolsa: Bolsa de Extensão. 
Departamento: DEPAC – Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas.  
Curso de Origem: Letras-Polonês. 
Coordenador: Ivan Eidt Colling.  
Vice-Coordenadora: Alicja Maria Goczyła Ferreira.  
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O presente Edital visa a seleção de bolsistas para atuar no Projeto Línguas em Diálogo nos 
meses de julho a dezembro 2021, podendo essa vigência sofrer modificações em função das 
condições epidemiológicas, do calendário acadêmico e da disponibilidade orçamentária.   
 
1.2. Foram destinadas pela PROEC duas bolsas de extensão ao Projeto Línguas em Diálogo, 
com valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1. Poderão se inscrever estudantes da UFPR que atendam aos seguintes requisitos:  

a) estar regularmente matriculado ou matriculada na UFPR; 
b) ter afinidade com a área de atuação do projeto; dá-se preferência a estudantes 

vinculados ou vinculadas aos Cursos de Letras com conhecimentos de polonês, de 
esperanto ou de outras línguas; idealmente uma das bolsas será destinada a quem 
tem conhecimentos de polonês e a outra a quem tem conhecimentos de esperanto; 

c) ter disponibilidade para dedicar 12 horas semanais às atividades específicas do 
projeto; 

d) não ser beneficiário ou beneficiária de outra bolsa paga por programas oficiais, da 
UFPR, de outra instituição de ensino ou agência de fomento, nacional ou inter-
nacional, exceção feita aos auxílios vinculados ao Programa de Benefícios Econômi-
cos para Manutenção – PROBEM.  
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3. DOS PRAZOS 
 
3.1. As inscrições estão abertas até as 24h do do dia 24 de junho de 2021.  
 
3.2. As inscrições deverão ser feitas via correio eletrônico, endereçadas ao coordenador e à 
vice-coordenadora do Projeto Línguas em diálogo: Prof. Ivan Eidt Colling (ivanchjo@ufpr.br, 
com cópia para iecolling@yahoo.com.br) e Profa. Alicja Maria Goczyła Ferreira 
(alicja.ferreira@ufpr.br) no período estipulado no item anterior, com informação sobre CPF e 
telefone(s) de contato e contendo anexados os seguintes documentos em formato PDF:  

a) formulário de inscrição devidamente preenchido – o formulário está disponível como 
anexo deste Edital; 

b) carta de apresentação/motivação;  
c) histórico escolar atualizado com IRA, que comprove a matrícula regular neste 

semestre na UFPR.  
 
3.3. Cada pedido de inscrição receberá uma mensagem de confirmação em até 12 (doze) 
horas. Caso o estudante ou a estudante não tenha recebido confirmação nesse prazo, deverá 
imediatamente entrar em contato com a coordenação do projeto. As inscrições sem 
confirmação ou com documentação incompleta não serão consideradas neste processo 
seletivo.  
 
4. DAS ATIVIDADES 
As atividades dos bolsistas ou das bolsistas serão realizadas a distância, em conformidade com 
as orientações vigentes da Comissão de Acompanhamento e Controle da Propagação do 
Coronavírus na UFPR, em conformidade com o item 2.2 do Edital PROEC/UFPR no 01/2021. 
Estão previstas as atividades abaixo listadas.    
 
4.1. Definir temas e conteúdos para a atualização do sítio eletrônico do projeto de extensão 
“Línguas em Diálogo” (www.linguasemdialogo.info) e atuar em sua atualização e manutenção.  
 
4.2. Propor, preparar e pilotar atividades didáticas realizadas pelo projeto em ambiente escolar 
ou em outros ambientes (neste momento, as intervenções do projeto ocorrem de forma remota, 
e essa situação somente será alterada caso haja novas determinações da supracitada 
Comissão de Acompanhamento e Controle da Propagação do Coronavírus na UFPR).  
 
4.3. Procurar estabelecer contatos com escolas para realizar intervenções virtuais ou colaborar 
nas atividades virtuais promovidas por essas escolas na área de linguagens.  
 
4.4. Conceber e elaborar filmes, jogos didáticos e outros recursos didáticos abordando 
curiosidades sobre as línguas, com ênfase em polonês e esperanto, mas não restritos a essas 
línguas, bem como tópicos sobre linguística, cultura e literatura que promovam a sensibilização 
sobre a diversidade linguística.  
 
4.5. Atuar na divulgação do Projeto Línguas em Diálogo, pela manutenção e atualização das 
mídias sociais do projeto.  
 
4.6. Atuar na manutenção e atualização do sítio eletrônico do Curso de Letras-Polonês 
www.polonesufpr.info.  
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5. DA SELEÇÃO 
 
5.1. A comissão de seleção será formada pelos coordenadores do Projeto Línguas em Diálogo, 
Ivan Eidt Colling e Alicja Maria Goczyła Ferreira, ou outros e outras docentes da Universidade 
Federal do Paraná, convidados ou convidadas pela coordenação do projeto para esse fim.  
 
5.2. A seleção será feita levando-se em conta os seguintes critérios:  

a) análise da carta de apresentação/motivação; 
b) entrevista conforme item 5.3; 
c) análise do histórico escolar. 

 

5.3. Os candidatos e as candidatas que efetuarem a inscrição serão 
entrevistados/entrevistadas, utilizando-se a plataforma Teams ou outro recurso de comunica-
ção remota, em horário a ser agendado com cada discente (essas entrevistas ocorrerão neste 
mês de junho, preferencialmente nos dias 28 e 29; informações sobre horários de disponibili-
dade para a entrevista devem ser preenchidos na ficha de inscrição, anexada a este Edital). O 
não comparecimento à entrevista implica a desclassificação do candidato ou da candidata.  
 
5.4. Serão selecionados/selecionadas como bolsistas os candidatos ou as candidatas que 
obtiverem as melhores avaliações, levando-se em consideração a recomendação constante no 
item 2.7 do Edital Extraordinário PROEC/UFPR no 01/2021, que se refere a estudantes em 
condição de vulnerabilidade financeira.  O IRA servirá apenas como critério de desempate.  
 
5.5. A ordem de classificação resultante deste processo seletivo será utilizada para distribuição 
de outras bolsas que eventualmente sejam destinadas ao Projeto Línguas em Diálogo neste 
ano de 2021.  
 
5.6 Há perspectiva de atuação como voluntário ou voluntária para quem não receber bolsa 
neste momento, segundo o interesse do candidato ou da candidata e as necessidades e 
possibilidades do projeto.  
 

6. DO RESULTADO 
 

6.1. O resultado será divulgado por mensagem eletrônica enviada a todos e todas que se 
inscreveram. Essa mensagem será enviada até as 15h do dia 30 de junho de 2021. O candida-
to ou a candidata que não a receber até esse horário poderá entrar em contato com a comissão 
no mesmo dia. O resultado estará também disponível nos sítios eletrônicos do DEPAC, 
<http://depac.ufpr.br/>, e do projeto de extensão, <https://linguasemdialogo.info/>. 
 
Casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão dirimidos pela Comissão de 
Seleção, observando a legislação vigente. 
 

Curitiba, 17 de junho de 2021.  
(Atualizações no cabeçalho e no item 6.1 em 18/06/2021.) 

 
Prof. Ivan Eidt Colling          Profa. Alicja Maria Goczyła Ferreira 

Coordenação do Projeto Línguas em Diálogo  
Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas 

Setor de Ciências Humanas 
Universidade Federal do Paraná 
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ANEXO AO EDITAL DE SELEÇÃO 01/2021 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO OU DA CANDIDATA  

 
Edital de seleção 01/2021.  

 

Nome completo:  _______________________________________________________  

 

Curso de graduação que está cursando:  ____________________________________  

 

Número de matrícula:  ___________________________________________________  

 

CPF:  ________________________________________________________________  

 

Endereço eletrônico:  ____________________________________________________  

 

Número(s) de telefone para contato:  _______________________________________  

 

Indicação de horários para realização da entrevista. Marque seus horários nos 
espaços em branco da tabela; a fim de facilitar o agendamento, pedimos que seja 
indicada a maior quantidade possível de horários, com preferência para os dias 
28 e 29, segunda e terça-feiras. Observação: caso a coordenação do projeto considere 
necessário,  poderá entrar em contato para agendar a entrevista em um dia anterior a 
essas datas. 
  

Hora \ Dia 28/06 seg 29/06 ter 30/06 qua 
8h – 9h    
9h – 10h    

10h – 11h    
11h – 12h    
12h – 13h    
13h – 14h    
14h – 15h    
15h – 16h    
16h – 17h    
17h – 18h    
18h – 19h    
19h – 20h    
20h – 21h    

 

Observações:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Curitiba, ____ de junho de 2021. 


