EDITAL Nº 02/2016
PROCESSO SELETIVO DE VOLUNTÁRIOS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO
“O DIREITO E OS DIREITOS”
A Coordenação do NINC vem por intermédio deste edital comunicar à comunidade interessada
que estarão abertas as inscrições para a inclusão de participantes voluntários no Projeto de Extensão
intitulado “O Direito e os direitos”, coordenado pelo Prof. Dr. Emerson Gabardo, no período de 13 de
junho de 2016 a 17 de junho de 2016 nos seguintes termos:
1. Os candidatos devem apresentar inscrição exclusivamente por intermédio do Facebook do
professor Emerson Gabardo, contendo em anexo os seguintes documentos: a) requerimento
segundo o modelo em anexo; b) cópia do currículo lattes; c) histórico curricular.
2. O projeto “O Direito e os direitos” está registrado sob o número 03/2016 e as atividades
decorrentes deste edital serão iniciadas no mês de agosto de 2016.
3. Trata-se de uma iniciativa promovida pelo NINC cujo objetivo geral é realizar um projeto de
extensão denominado “O Direito e os direitos” mediante uma parceria entre NINC/UFPR e
ACRIDAS para proporcionar atividades educacionais e promotoras do desenvolvimento
humano junto a estudantes em nível pré-universitário atualmente componentes de famílias
acolhedoras. Mais especificamente, a ideia é promover o estabelecimento de diferentes
espécies de virtudes cívicas em um grupo tradicionalmente vulnerável a partir de alguns
objetivos específicos.
4. São objetivos específicos do projeto: a) Transmitir conhecimento extracurricular, nas áreas do
Direito, da organização do Estado, da política e do ensino superior; b) Realizar discussões de
caráter reflexivo e crítico a respeito da situação de cada participante; c) Facilitar o processo de
transição do aluno adolescente em fase intermediária para o ensino superior; d) Potencializar
as capacidades intelectuais e profissionais dos participantes; e) Orientar os participantes no
seu processo de desenvolvimento intelectual e profissional; f) Aumentar a autoestima dos
participantes, expandindo as fronteiras de sua atuação no mercado de trabalho; g) Possibilitar
o acesso a um conhecimento diferenciado e a exemplos de sucesso, visando incentivar os
participantes a aumentar suas expectativas em relação do futuro; h) Propiciar o
desenvolvimento de laços especiais e acesso a ambientes que não fazem parte da rotina dos
participantes; i) Desenvolver nos jovens o espírito de liderança, pró-atividade e
responsabilidade; j) Fomentar possíveis vínculos futuros de apadrinhamento entre os alunos e
os agentes envolvidos no processo.
5. Serão realizas reuniões de preparação na Universidade, bem como atividades práticas na sede
da ACRIDAS – Associação Cristã de Assistência Social (Rua Eduardo Geronasso, 1782,
Curitiba).
6. Os integrantes do NINC deverão disponibilizar ao menos uma hora semanal para atividades
do Grupo, reservando especificamente as datas e horários de realização das reuniões. As
atividades na ACRIDAS serão de duas horas.
7. A seleção será feita com base no histórico, currículo lattes, e entrevista. Não há número de
vagas previamente delimitado.
Curitiba, 10 de junho de 2016.
Prof. Dr. Emerson Gabardo
Coordenador do Projeto

ANEXO 01 – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
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Nome:

.

CPF:
Fones:

. RG:
/

.Data de Nascimento:
Email:

_.
.

Registro pessoal no Facebook:

.

Endereço:
.

Maior Titulação e Instituição:

Titulação em andamento e Instituição (se existente):

Categoria de Pesquisador na UFPR:
(

) Orientando mestrado; (

) Orientando doutorado; (

(

) Orientando monitoria; (

) Orientando TCC; (

Outra Categoria (externo):

) Orientando iniciação científica;

) Orientando em projeto de extensão.

