EDITAL N°01/2017
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS VOLUNTÁRIO - LETRAS
O Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas, através da Diretoria de Ensino,
Pesquisa e Extensão e da Coordenação do Projeto “Escrita/Reescrita Acadêmica na
Educação Superior: processo em construção permanente”, de acordo com o
preconizado neste projeto protocolado no COPE sob Nº 23408.000767/2017-16, e
aprovado no COPE pelo Parecer 847/2017, no uso de suas atribuições, TORNA
PÚBLICO: Processo de Seleção de estudantes do ensino superior do IFPR – Campus
Palmas, para atuar como bolsista voluntário no projeto “ESCRITA/REESCRITA
ACADÊMICA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: PROCESSO EM CONSTRUÇÃO
PERMANENTE”.
1. OBJETIVO DO EDITAL
Efetivar revisão dos trabalhos científicos (resumos, resumos expandidos, artigos e
banners) observando as normas da ABNT, formatação, coesão e coerência do texto,
estruturas gramaticais e outros.
2. DAS VAGAS
2.1 Vaga para estudante dos cursos de Letras do IFPR- Campus Palmas: 4 (quatro)
vagas. Os alunos selecionados para as vagas serão orientados pelos professores
membros do projeto: Roberto Carlos Bianchi, Kátia Cilene Silva Santos Conceição,
Daiane Padula Paz e Jussara Isabel Stockmanns.

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
3.1 As inscrições serão realizadas nos dias 19/06/2017 à 22/06/17 no balcão da
biblioteca do IFPR – Campus Palmas e/ou na Sala A 28, no horário das 16h30min às
22h30min.
3.2 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
3.2.1 Carta motivacional declarando os motivos para participar do projeto e indicando
os horários disponíveis para a execução das atividades ou a carga horária semanal
disponível.
3.2.2 Cópia impressa do curriculum lattes (www.cnpq.br).
3.2.3 Ficha de cadastro preenchida (em anexo I deste edital);
3.2.4 Histórico escolar.
4. DA SELEÇÃO
4.1 Constitui-se pré-requisito para o processo de seleção ser estudante do IFPR do curso
de Letras e ter efetivado o Curso de Revisores/2017.
4.2 No processo de seleção estão incluídos:
 Desempenho acadêmico – média do histórico atualizado (peso 2,0);

 Entrevista (peso 3,0);
 Carta motivacional e disponibilidade de tempo (3,0)
 Análise do Curriculum e histórico escolar atualizado (peso 2,0).
4.3 O Curriculum, o histórico escolar atualizado, a ficha de inscrição (anexo I).
4.4 A entrevista com os candidatos será realizada no dia 26/06/2017 e 27/06/2017, das
19h30min às 23h na sala A28 conforme ordem afixada em edital. Será publicado um
edital com os horários pré-fixados da entrevista até o dia 23/06/2017.
4.4 O resultado será divulgado dia 29/06/2017 até às 20 horas, a ser afixado e
divulgado nos mesmos locais deste edital do IFPR.
4.5 Em caso de empate será dada preferência, para fins de classificação, ao candidato
que tiver histórico escolar com melhor aproveitamento acadêmico.
4.5 Será publicado um edital com os 4 (quatro) bolsistas selecionados e uma lista por
ordem de seleção dos outros interessados neste edital, visto que a qualquer momento
poderão ser convocados mais candidatos, dependendo da demanda de correção de
trabalhos. Sugerimos que todos os alunos que realizaram o curso de revisores
participem deste edital.
5- DAS CONDIÇÕES DO BOLSISTA
5.1 Para concorrer a vaga de estudante voluntário, os bolsistas deverão atender às
seguintes condições:
a) Ter efetivado o curso de Revisores ofertado no IFPR;
b) Cursar ou ter cursado o curso de licenciatura em Letras;
c) Possuir frequência escolar igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento);
d) Apresentar histórico escolar atualizado com rendimento satisfatório;
e) Desenvolver em conjunto com o professor orientador as atividades de correção de
trabalhos acadêmicos.
f) Elaborar relatórios para apreciação do coordenador;
g) Incluir o nome do coordenador e do professor orientador nas publicações e nos
trabalhos apresentados em congressos e seminários, cujos resultados contaram com a
participação efetiva deste;
h) Os bolsistas selecionados não deverão possuir relação de parentesco de até 2° grau
com o coordenador e o professor orientador da proposta;
i) O bolsista voluntário terá que ter disponibilidade de tempo de em média 4 a 8 horas
semanais, a ser realizada a distância (em sua própria casa), para revisar os trabalhos
acadêmicos conforme orientações do professor orientador.
6. DO BOLSISTA VOLUNTÁRIO: CERTIFICAÇÃO E PERÍODO DE
VIGÊNCIA
6.1 O bolsista voluntário não terá contrapartida financeira, porém terá um certificado de
corretor de trabalhos acadêmicos, com carga horária, conforme a quantidade de
trabalhos acadêmicos revisados, de acordo com os critérios a seguir:
a) para resumos: 1 hora cada;
b) para resumos expandidos: 2 horas;
c) para artigos: 6 horas cada;
d) para banners: 1 hora cada
6.2 O acompanhamento e controle da quantidade de atividades corrigidas serão de
responsabilidade do bolsista e do professor orientador;
6.3 O período de vigência das atividades de revisão é de doze meses.

7. DA DOCUMENTAÇÃO
7.l Quando selecionado o aluno deverá enviar toda a documentação que segue:
• Termo de Compromisso original do(s) Bolsista(s), conforme Anexo II, com todos os
itens preenchidos e com as devidas assinaturas.
• Cópia do RG e CPF.
• Plano de trabalho para cada bolsista voluntário, conforme modelo em anexo (Anexo
III), com assinaturas originais.
7.2 O prazo para entrega da documentação acima será até o dia 03/07/2017 às 21hs, na
sala A 28;
7.3 Em caso de não atendimento deste prazo o acadêmico classificado como suplente
será chamado, tendo prazo para entrega dos documentos até o dia 05/07/2017 às 21hs.
8. CONSIDERAÇÕES GERAIS
8.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadora da Proposta e pelos
professores colaboradores do projeto.
Palmas-PR, 12 de junho de 2017.
____________________________________
Prof. Jussara Isabel Stockmanns - Pedagogia
Coordenadora do Projeto
____________________________________
Viviane Aparecida Traversin Pereira
Vice-Coordenadora do Projeto

(o original encontra-se assinado com o coordenador do projeto)

EDITAL 01/2017 – BOLSISTA VOLUNTÁRIO - LETRAS
ANEXO I - EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS VOLUNTÁRIO - LETRAS
Projeto “ESCRITA/REESCRITA ACADÊMICA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR:
PROCESSO EM CONSTRUÇÃO PERMANENTE”.
FICHA DE CADASTRO

Nome do Candidato:_____________________________________________________
RG:________________________________ CPF:_____________________________
Registro Acadêmico:_____________________________________________________
Curso:_________________________________________________________________
Período/Semestre: _______________________________________________________
Endereço residencial: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
e-mail: ________________________________________________________________
Fone para contato:_______________________________________________________

Palmas, ___ de junho de 2017.

______________________________________________
Assinatura

EDITAL 01/2017 – BOLSISTA VOLUNTÁRIO - LETRAS
ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE CONJUNTA

Projeto de atuação:

“ESCRITA/REESCRITA ACADÊMICA NA EDUCAÇÃO
PROCESSO EM CONSTRUÇÃO PERMANENTE”.
Vigência do Bolsista Voluntário: ____/_____/______
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO BOLSISTA
Nome do(a) Bolsista:
Campus: Palmas
Nº de matrícula:
Assistido(a) pelo PACE: ( ) Sim ( ) Não
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
Carteira de Identidade:
E-mail:
Endereço:
Complemento:
Cidade/UF:

SUPERIOR:

Curso: Letras Português – Inglês

Data de Nascimento:
/
CPF:
Telefone:

/

Nº
Bairro:
CEP:

IDENTIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO:
Nome do Coordenador: Jussara Isabel Stockmanns
Siape: 2899580
CPF: 621.469.719-91
Telefone para contato: ( 46 ) 99913-2267
E-mail (Institucional): jussara.stockmanns@hotmail.com
Link para o Currículo Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704023D4
Nome do Vice-Coordenador: Viviane Aparecida Traversin Pereira
SIAPE 2109582
CPF: 034364869-57
Formação/Titulação: Letras Português/Espanhol e Especialização em Língua Portuguesa e
Literaturas
Telefone (Informar o DDD): (46) 99977-4601
Link do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8971587129589098
E-mail: viviane.pereira@ifpr.edu.br
1. São deveres do bolsista:
1.1 Ser aluno ou ex-aluno do IFPR, do curso de graduação em Letras;
1.2 Cumprir a quantidade de horas previstas no Edital nº 01/2017- Bolsista voluntário;
1.3 Cumprir as atividades estabelecidas em seu plano de trabalho.
2. São deveres do Bolsista e Professor Orientador:

2.1 Cumprir todas as normas contidas no Edital nº 01/2017 – Bolsista Voluntário- Letras Revisor
2.2 Informar, no prazo de até 10 dias, à coordenação do Projeto sobre possíveis ocorrências,
como exemplos: conclusão ou desistência do curso (bolsista); afastamentos e licenças;
transferência de campus; exoneração da instituição (professor orientador) e demais motivos.
2.2.1. Caso haja necessidade de desligamento, apresentar nessa ocasião relatório de atividades e
carta de desligamento.
2.3 Participar integralmente das atividades propostas pelo projeto.
2.4 Entregar conforme cronograma previsto no edital supracitado, relatórios de atividade,
certificados e produção acadêmica.

Declaram estar cientes de que o não cumprimento deste termo implica no cancelamento da bolsa
concedida.

Palmas, ____ de ___________ de 2017.

__________________________________
Assinatura do Professor Orientador
(Coordenador)

__________________________________
Assinatura do Professor Orientador
(Vice-coordenador)

__________________________________
Assinatura do Bolsista

EDITAL 01/2017 – BOLSISTA VOLUNTÁRIO - LETRAS
ANEXO III – Plano de Trabalho para o Bolsista
1. IDENTIFICAÇÃO

Instituição/Campus:
Coordenador do Projeto:
Professor Orientador:
Modalidade de Bolsa:
Bolsista:
Título do projeto de pesquisa:

IFPR – Campus Palmas
Jussara Isabel Stockmanns
Bolsa Voluntária
Escrita/Reescrita Acadêmica na Educação Superior:
processo em construção permanente

Período previsto para desenvolvimento
do Projeto
2. RESUMO

Síntese das atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista:

(adicionar mais linhas se necessário)
3. ASSINATURAS

Os abaixo-assinados declaram que o presente Plano de Trabalho foi estabelecido de comum
acordo, assumindo as tarefas e responsabilidades que lhes caberão durante o período de
realização do mesmo.
Local e data: Palmas, ____ de _________ de 2017.

Assinatura do Professor Orientador Orientador

Assinatura do Bolsista

Assinatura do Vice-Coordenador do Projeto

Assinatura do Coordenador do Projeto

