EDITAL 01/2019 – VOLUNTARIADO EM PROJETO DE ENSINO, PESQUISA,
EXTENSÃO E INOVAÇÃO
A Profa. Dra. Ellen Rúbia Diniz, Coordenadora do curso de Agronomia e a Profa. Dra. Gisele Fernanda
Mouro, Coordenadora do curso de Tecnologia em Agroecologia torna público o presente Edital de Seleção
para compor o quadro de estudantes voluntários em projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação.
1. Quadro de vagas disponíveis.
Projeto/Ação
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15

Extensão: Hortas Pedagógicas
Ensino: Pomar pedagógico
Pesquisa: Avaliação Agronômica no uso
de pó de rocha como Fonte de
Nutrientes às Plantas ou Condicionador
de Solos
P&D: Desenvolvimento de fertilizantes
organominerais para agricultura
sustentável
Organização de livro: diagnóstico e
proposições para o desenvolvimento da
fruticultura no Vale do Ivaí
Ensino: Manipulação de preparados
homeopáticos – Farmácia homeopática
experimental
Pesquisa: Análise da qualidade
fisiológica se sementes (Banco de
sementes)
Pesquisa: Análises da qualidade
fisiológica em sementes de feijão
tratadas com produtos agroecológicos
Pesquisa: Análise da qualidade sanitária
de sementes (Banco de sementes)
Extensão: Programa de Estímulo à
Produção Orgânica de Leite
Extensão/Ensino: Implantação no IFPR
de um horto didático de plantas
apícolas/medicinais/pancs e manejo de
meliponídeos (abelhas nativas sem
ferrão)
Pesquisa: Avaliação de medicamentos
homeopáticos sobre a postura de ovos e
a eficiência reprodutiva in vitro em
carrapatos (Rhipicephalus (Boophilus)
microplus)
Projeto técnico/extensão: Produção de
ovos em sistema colonial/agroecológico
integrado com a produção de hortaliças
Outras propostas de projetos
relacionadas à produção animal e/ou
agroecologia por iniciativa do estudante.
Extensão: Apoio a Formação do Grupo
de Consumidores de Produtos
Orgânicos, Agroecológicos e Coloniais
em Ivaiporã-PR.

Professor Coordenador
Dra. Marcibela Stulp
Dra. Marcibela Stulp

VAGAS
Agronomia Agroecologia
3
3
1
1

Dr. Mateus José Falleiros
da Silva

1

1

Dr. Mateus José Falleiros
da Silva

1

1

Dr. Mateus José Falleiros
da Silva

1

1

Dra. Ellen Rubia Diniz

1

1

Dra. Ellen Rubia Diniz

1

1

Dra. Ellen Rubia Diniz

1

1

Dra. Ellen Rubia Diniz

1

1

Dra. Gisele Fernanda
Mouro

1

1

Dra. Gisele Fernanda
Mouro

1

1

Dra. Gisele Fernanda
Mouro

1

1

Dra. Gisele Fernanda
Mouro

1

1

Dra. Gisele Fernanda
Mouro

1

1

Dra. Vanessa Stegani

1

1

O documento original encontra-se assinado em posse das Coordenadoras dos Cursos.

16 Pesquisa: Elaboração e avaliação de
bolo sem glúten a partir da farinha do talo
da beterraba e de ora-pro-nóbis
17 Ensino. Percepção de alunos de
diferentes cursos do IFPR/Campus
Ivaiporã sobre o bem estar dos animais
de produção”
18 Análise da viabilidade do Lodo de esgoto
como alternativa para fertilização e
reestruturação do solo

Dra. Vanessa Stegani

1

1

Dra. Fernanda Paiva

1

1

Prof. Dr. Thiago Orcelli

1

1

2. Finalidade do Edital
Selecionar estudantes para auxiliar e executar ações em projetos de ensino, pesquisa, extensão ou
inovação.
3. Atividades a serem desenvolvidas
3.1 As atividades a serem desenvolvidas contemplam ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação a
serem realizadas em condições de laboratório e/ou campo e afins.
3.2 Quaisquer dúvidas sobre as atividades que compreendem as ações, podem ser sanadas com o prof.
Coordenador do projeto.

4. Requisitos
a) Estar matriculado no curso de Tecnologia em Agroecologia ou no curso de Agronomia;
b) Dedicar-se no mínimo 4 (quatro) horas semanais e no máximo 8 (oito) horas semanais;
d) Dedicar-se às ações de acordo com as necessidades do projeto, conforme definido em plano de
trabalho;

5.
5.1
5.2

Da atividade voluntariada
Não há possibilidade de remuneração;
Não há vínculo empregatício.

6. Vigência
O período de vigência dos projetos é de março de 2019 até dezembro de 2019, com possibilidade de
renovação do contrato com o voluntário a critério do professor coordenador do projeto.

7. Inscrições e Seleção
7.1 Inscrições:
Início: 12/03/2019

Término: 14/03/2018 (até às 17 horas)

7.2 Local: Secretaria Acadêmica do Câmpus Ivaiporã do IFPR, Bloco 1.
7.3 Inscrição do nome na lista do projeto que queira concorrer, é possível se em mais de um projeto.
7.4 A seleção será realizada através de uma redação temática relacionado ao projeto e entrevista .

O documento original encontra-se assinado em posse das Coordenadoras dos Cursos.

7.4.1 Entrevistas: - O dia e o horário será agendado pela banca avaliadora dos projetos e publicado em
mural no bloco 1, bloco 2 e no grupo whatzapp dos cursos, 21/03/2019 e/ou 22/03/2019.

7.5 Critérios de seleção:
- Afinidade e conhecimentos sobre o tema;
- Conhecimentos básicos em informática que garantam a efetivação da ação;
- Horários compatíveis para a realização das atividades do projeto.

7.6 Resultados da seleção
7.6.1 O resultado da desta seleção será publicado em até dois dias após a seleção em Edital do Bloco 1 do
IFPR, Câmpus Ivaiporã e/ou na página do IFPR Câmpus Ivaiporã (www.ivaipora.ifpr.edu.br).
7.6.2 Os candidatos selecionados seleção deverão procurar os coordenadores dos projetos,
impreterivelmente até uma semana após o resultado da seleção, sob pena se ser chamado o próximo
candidato da lista de espera.
7.6.3 Os candidatos selecionados deverão assinar um termo de compromisso como os coordenadores.

8. Avaliação dos candidatos
8.1 Será composta uma comissão única de avaliação dos candidatos inscritos no presente edital.
8.2 Na avaliação dos candidatos a banca de seleção será composta por no mínimo dois membros da
comissão de avaliação.

9 Cronograma:
01
02
03
04

Publicação do edital
Inscrições dos candidatos
Redação

05

Divulgação dos resultados (previsão)

Entrevistas

11/03/2019
12/03 a 14/03/2019(até as 17 horas)
20/03/2019
21/03 e/ou 22/03/2019, dia e horário a ser
agendado pelos coordenadores dos projeto
04/04/2018

10 Observações
10.1 O estudante voluntário poderá ser substituído a qualquer momento, pelo descumprimento do plano de
trabalho ou a critério do professor responsável.
10.2 O estudante voluntário terá o direito de receber no término da vigência do projeto um certificado de
participação.
10.3 Os Coordenadores dos Projetos encontra-se disponíveis, durante o período de inscrições, no Câmpus
Ivaiporã do IFPR, para os esclarecimentos pertinentes.
Ivaiporã, 11 de março de 2019.

Profa. Dra. Ellen Rúbia Diniz
Coordenadora do Curso de Agronomia
Instituto Federal do Paraná, Câmpus Ivaiporã

Profa. Dra. Gisele Fernanda Mouro
Coordenadora do Curso de Tecnologia em Agroecologia
Instituto Federal do Paraná, Câmpus Ivaiporã

O documento original encontra-se assinado em posse das Coordenadoras dos Cursos.

