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Anexo I - EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA PROGRAMA OU PROJETO DE EXTENSÃO 

Título do Programa ou Projeto de Extensão Eletrizar - Levando a Engenharia Elétrica para as Escolas 
Coordenador(a) Prof. Alessandro Zimmer 
Unidade de origem (Depto/Setor)  TC/DELT 
Área temática do Programa/ Projeto IV - EDUCAÇÃO 
Carga horária semanal 12 horas 
Vigência e valor mensal da Bolsa Extensão 01/05/2013 a 30/04/20141 – R$ 400,002 
Número de Bolsas Extensão 
disponibilizadas para este 
Programa/Projeto 
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Síntese das atividades a serem realizadas 
pelo bolsista 

Auxílio na etapa de planejamento do projeto - contato com as escolas e 
instituições de ensino; planejamento das atividades ludicas a serem 
desenvovlidas com as instituições parceiras. Preparação das apresentações, 

oficinas de protótipos e experimentos a serem feitos junto às instituições. 
Aplicação de processo de avaliação das atividades visando a respectiva 
readequação e melhoria contínua do projeto. 

Local (Setor, cidade, etc) onde as 
atividades serão desenvolvidas 

Curitiba e região metropolitana. 

Inscrições Período: de 10/06 a 20/06/2013 
Horário: até às 20hs 
Local: Secretaria do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Campus 
Politécnico. 
E-mail: zimmer@eletrica.ufpr.br 
* Realizar a inscrição através da submissão da documentação indicada neste 

Edital e de um e-mail indicando seu interesse pelo projeto, ao endereço 
acima. 

Seleção  Data: 21/06/2013 
Local: Sala do Grupo PET Engenharia Elétrica no Departamento de 
Engenharia Elétrica da UFPR, Campus Politécnico. 
Horário: início às 8hs, durando até o término das entrevistas 

Critérios e procedimentos a serem 
utilizados na seleção 

Serão considerados como critérios de seleção o índice de rendimento 

acadêmico do aluno, uma nota obtida pela análise curricular do candidato e 

uma nota de entrevista. A nota final do aluno será considerada, 

exclusivamente, para fins de classificação no processo seletivo, não havendo 

um valor mínimo a ser atingido. 

A nota final, com duas casas decimais, será calculada da seguinte forma: 

NOTA FINAL = [IRA*2 + (nota CV)*3 + (nota entrevista)*5] / 10 

Pesos para a análise do currículo:  

a) Atividades Formativas Complementares: 4,0 (conforme definidas pela 

Resolução 70/04-CEPE) 

                                                             

1
 Aditivo em 29 de maio de 2013 – A vigência inicial acima indicada (01/05/2013) poderá constar do termo de compromisso, 

desde que as horas correspondentes ao período do mês de maio sejam repostas pelo bolsista, mediante acordo com o professor 
orientador 
2
 Aditivo em 29 de maio de 2013 – Deliberação COPLAD 



b) Participação em Feira de Protótipos, Programa de Iniciação Científica, 

Tecnológica, Extensão, Empresa Júnior, PET e Desafios Tecnológicos 

Universitários: 4,0  

c) Trabalho apresentado em Congresso, Simpósio ou Seminário ou publicado 

em revista ou periódico: 2,0  

Conteúdos e/ou textos-base, quando for 
prevista avaliação de conhecimento como 
parte do processo seletivo 

Não haverá tal exigência. 

Documentos que deverão ser apresentados 
pelos candidatos 

Histórico escolar com IRA e currículo em formato livre, com documentação 
comprobatória das atividades do currículo a serem pontuadas (ver 

informações complementares). 
Componentes da banca de seleção (três 
pessoas) 

Prof. Alessandro Zimmer (TC/DELT); Prof. Ivan Eidt Colling (TC/DELT); Profa. 
Giselle Lopes Ferrari (TC/DELT); Prof. João da Silva Dias (TC/DELT, suplente); 
Prof. Eduardo Parente Ribeiro (TC/DELT, suplente). 

Informações complementares 
- Condições para ser candidato(a) à Bolsa Extensão: ver item 5 do Edital de Bolsas Extensão, disponível em 
http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/editais.htm#interno 
- Bolsistas Permanência poderão participar da seleção para participação no Programa ou Projeto de Extensão (deixar 
esta informação, ver orientações no Memorando Circular nº 011/2013-PROEC/COEX). 
- Colocar os documentos comprobatórios de atividades constantes no currículo em um envelope, escrevendo na face 
"Processo de Seleção - Bolsas de Extensão do Projeto ELETRIZAR (Coordenador Prof. Alessandro Zimmer)", entregando-
o na Secretaria do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Qualquer dúvida favor entrar em contato com 

zimmer@eletrica.ufpr.br ou com ivan@eletrica.ufpr.br 
Importante: 
a) enviar este formulário preenchido para ube@ufpr.br até a data máxima estabelecida no Cronograma (tópico 12 do 

Edital Bolsa Extensão 2013-2014). 
b) enviar salvo em pdf 
c) o nome do arquivo deve ser o nome do projeto, ao menos as cinco primeiras palavras, por exemplo – 

universidadeabertadamaturidade.pdf  
d) o recebimento do arquivo será confirmado pela Unidade de Bolsas Extensão como resposta ao e-mail enviado. 


