
 

 

 

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes
Coordenação do Curso de Graduação 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

SUBPROJETO DO CURSO DE BACHARELADO 
HISTÓRIA E(M) IMAGENS: NARRATIVAS VISUAIS E 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS
 
A coordenação do subprojeto de História
colegiado do Curso de Bachar
13/02/2014 e 19/02/2014 estarão
História do PIBID-UFPR-2011
 
O presente edital complementa 
no qual se encontram informações 
http://www.pibid.ufpr.br/pibid_new/uploads/filosofia2009/arquivo/714/edital_4_2014__bol
sistas_estudantes.pdf  
 
I – Do número de vagas:  
- 14 (quatorze) vagas aberta
Obs.: os candidatos aprovados serão classificados e poderão ser chamados
vigência deste edital, para preencher
 
II – Dos recursos financeiros
- valor da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais).
- duração da bolsa: 12 (doze) meses, a contar do início das atividades
prorrogada por mais 12 (doze) meses. Todo e qualquer período está 
período de realização do subprojeto e de autorização expressa da CAPES.
 
III – Dos requisitos para candidatar
• Ser brasileiro(a) ou possuir 
• Estar em dia com as obrigações eleitorais.
• Ser estudante devidamente matriculado no Curso de Hi
• Dedicar 30 horas mensais às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas demais

atividades acadêmicas. 
• Apresentar desempenho acadêmico satisfatório
• Concordar com os deslocamento
• Conhecer e concordar com os Termos estabelecidos 

COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR
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SUBPROJETO DO CURSO DE BACHARELADO E LICENCIATURA EM HISTÓRIA
HISTÓRIA E(M) IMAGENS: NARRATIVAS VISUAIS E CONTEMPORANEIDADE

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

A coordenação do subprojeto de História-2011 (Fase 2014-2016 do PIBID
colegiado do Curso de Bacharelado-Licenciatura em História fazem saber 

estarão abertas inscrições para seleção de bolsistas no Su
2011.  

complementa o Edital 04/2014 – PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR
se encontram informações suplementares.  

http://www.pibid.ufpr.br/pibid_new/uploads/filosofia2009/arquivo/714/edital_4_2014__bol

 
abertas pelo edital PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR
aprovados serão classificados e poderão ser chamados
para preencher vagas abertas por substituição de bolsistas.

recursos financeiros, duração da bolsa e carga horária 
R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

12 (doze) meses, a contar do início das atividades
a por mais 12 (doze) meses. Todo e qualquer período está 

subprojeto e de autorização expressa da CAPES.

Dos requisitos para candidatar-se à bolsa:  
ossuir visto de permanência definitivo. 

ia com as obrigações eleitorais. 
estudante devidamente matriculado no Curso de História Bacharelado

Dedicar 30 horas mensais às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas demais
 

presentar desempenho acadêmico satisfatório. 
oncordar com os deslocamentos às escolas nas quais o projeto é realizado.
onhecer e concordar com os Termos estabelecidos neste e no E

COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR. 

 

 
 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – 

LICENCIATURA EM HISTÓRIA 
CONTEMPORANEIDADE 

do PIBID-UFPR) e o 
Licenciatura em História fazem saber que entre 

para seleção de bolsistas no Subprojeto-

PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR, 

http://www.pibid.ufpr.br/pibid_new/uploads/filosofia2009/arquivo/714/edital_4_2014__bol

PIBID/COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR;  
aprovados serão classificados e poderão ser chamados, durante a 

vagas abertas por substituição de bolsistas. 

12 (doze) meses, a contar do início das atividades, podendo ser 
a por mais 12 (doze) meses. Todo e qualquer período está condicionado ao 

subprojeto e de autorização expressa da CAPES. 

stória Bacharelado-Licenciatura. 
Dedicar 30 horas mensais às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas demais 

realizado. 
e no Edital Nº 04/2014 – 
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IV – Das inscrições e do processo se seleção
• 4.1 Documentos a serem entregues no ato da inscrição:

o Ficha de inscrição preenchida
COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR
http://www.pibid.u
_I_-_Formul_rio_de_inscri__o_ID.doc

o Declaração de conhecimento do Edital 
UFPR, conforme o Anexo II do Edital, disponível no link: 
http://www.pibid.ufpr.br/pibid_new/uploads/filosofia2009/arquivo/716/Anexo_I
I_-_Declara__o_ID.doc

o Tabela de horários disponíveis para realização 
conforme o Anexo II do Edital 04/2014 
disponível no link: 
http://www.pibid.ufpr.br/pibid_ne
I_-_Declara__o_ID

o Histórico Escolar 
o Cópia de documento de identidade (RG ou equivalente)
o Cópia do CPF ou de documento que contenha o número do CPF
o Certidão de quitação eleitoral (pode ser obtida em 

http://www.tse.jus.br/institucional/tribunais
o Carta dirigida 

Gruner, na qual:
� Manifeste o interesse pelo PIBID
� Explique as razões
� Avalie sua possibilidade de cumprir os 

PIBID/UFPR, expressos no 
PROGRAD/ UFPR

� Ressalte as experiências anteriores ou habilidades que podem contribuir 
com a equipe 

 
• 4.2 Do período e local para inscrição

o Os documentos listados deverão ser entregues na Secretaria 
Graduação em 
19/02/2014, das 
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Das inscrições e do processo se seleção 
Documentos a serem entregues no ato da inscrição: 

Ficha de inscrição preenchida, conforme o Anexo I do Edital 04/2014 
COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR, disponível no link: 
http://www.pibid.ufpr.br/pibid_new/uploads/filosofia2009/arquivo/715/ANEXO

_Formul_rio_de_inscri__o_ID.doc . 
Declaração de conhecimento do Edital Nº 04/2014 – COPEFOR/ PROGRAD/ 

conforme o Anexo II do Edital, disponível no link: 
http://www.pibid.ufpr.br/pibid_new/uploads/filosofia2009/arquivo/716/Anexo_I

_Declara__o_ID.doc  
Tabela de horários disponíveis para realização de atividades do
conforme o Anexo II do Edital 04/2014 – COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR
disponível no link:  
http://www.pibid.ufpr.br/pibid_new/uploads/filosofia2009/arquivo/716/Anexo_I

_Declara__o_ID  
Histórico Escolar atualizado; 
Cópia de documento de identidade (RG ou equivalente); 
Cópia do CPF ou de documento que contenha o número do CPF
Certidão de quitação eleitoral (pode ser obtida em 
http://www.tse.jus.br/institucional/tribunais-regionais ) 
Carta dirigida ao coordenador do subprojeto Fase 2014-

na qual: 
Manifeste o interesse pelo PIBID. 

ique as razões pelas quais se interessa pelo subprojeto
sua possibilidade de cumprir os Compromissos do Bolsista 

PIBID/UFPR, expressos no Edital Nº 04/201
PROGRAD/ UFPR 

essalte as experiências anteriores ou habilidades que podem contribuir 
com a equipe que desenvolve o subprojeto.  

4.2 Do período e local para inscrição 
Os documentos listados deverão ser entregues na Secretaria 
Graduação em História-Bacharelado-Licenciatura, entre os dias 

, das 13:00 às 17:00 horas. 

 

 
 
 

, conforme o Anexo I do Edital 04/2014 – 

fpr.br/pibid_new/uploads/filosofia2009/arquivo/715/ANEXO

COPEFOR/ PROGRAD/ 
conforme o Anexo II do Edital, disponível no link: 

http://www.pibid.ufpr.br/pibid_new/uploads/filosofia2009/arquivo/716/Anexo_I

de atividades do subprojeto,  
COPEFOR/ PROGRAD/ UFPR, 

w/uploads/filosofia2009/arquivo/716/Anexo_I

Cópia do CPF ou de documento que contenha o número do CPF; 
Certidão de quitação eleitoral (pode ser obtida em 

-2016, Prof. Clóvis 

rojeto (anexo).  
ompromissos do Bolsista 

/2014 – COPEFOR/ 

essalte as experiências anteriores ou habilidades que podem contribuir 

Os documentos listados deverão ser entregues na Secretaria do Curso de 
entre os dias 13/02/2014 e 
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3 – Banca da Seleção: 
A seleção será realizada por 

o Titulares:  
o Profa. Karina K
o Prof. Clóvis Gruner
o Profa. Joseli Mendonça 

 
o Suplente: 

o Prof. Rafael Faraco Benthien
  

 
• 4.4 – Critérios para seleção 
Na seleção serão considerados:
 
• prioritariamente o interesse em participar do projeto, expresso em carta endereçada à 

coordenadora e em entrevista realizada com 
• as experiências anteriores que possam contribuir na realização das atividades do 

projeto; 
• o desempenho acadêmico indicado pelo IRA. 

 
 
As entrevistas serão realizadas 
9:00 às 12:00 hrs, na sala 
Carneiro, 460.  
 
 
    Os resultados serão divulgados no dia 

 
 
Curitiba, 12 de fevereiro de 201
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A seleção será realizada por comissão assim composta: 

Profa. Karina Kosicki Bellotti (Coordenadora do Subprojeto História)
Clóvis Gruner – (Coordenador da Fase 2014-2016) 

Profa. Joseli Mendonça – (Curso de História) 

Rafael Faraco Benthien  (Curso de História) 

Critérios para seleção  
leção serão considerados: 

o interesse em participar do projeto, expresso em carta endereçada à 
coordenadora e em entrevista realizada com a banca designada;  
as experiências anteriores que possam contribuir na realização das atividades do 

êmico indicado pelo IRA.  

As entrevistas serão realizadas no dia 21/02/2014, por ordem de inscrição
na sala 603, 6º andar do Edifício D. Pedro I,

Os resultados serão divulgados no dia 24 de fevereiro de 2014

de 2014. 

Prof. Clóvis Mendes Gruner
Coordenador do

 

 
 
• 4.

Subprojeto História) 
 

o interesse em participar do projeto, expresso em carta endereçada à 

as experiências anteriores que possam contribuir na realização das atividades do 

, por ordem de inscrição, das 
andar do Edifício D. Pedro I, na rua General 

4. 

 
 
 

Clóvis Mendes Gruner 
Coordenador do subprojeto 


