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A coordenadora do Projeto MAPEAMENTO DE AMBIENTES DA UFPR PARA 

PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 E EMISSÃO DE 

ORIENTAÇÕES DE USO e em parceria com a Pró-Reitoria de Administração  (PRA) torna 

público o edital para seleção de bolsistas para atuar no referido projeto . 

 
1. DO OBJETO 

 
O projeto tem como objetivo principal avaliar os espaços de ensino, pesquisa e extensão, principalmente de 

laboratórios e de áreas destinadas a atividades práticas presenciais, estabelecendo protocolos sanitários 

como base de planejamento para o retorno presencial gradual, assegurando à prevenção e o controle da 

disseminação da COVID-19 na UFPR.  

 

2. ATRIBUIÇÕES 

 
Os bolsistas terão como atribuição: 

 Participar da avaliação dos espaços físicos e, por meio do desenvolvimento modelos 

computacionais, propor adaptação de espaços que considerem o distanciamento social, a 

mobilidade das pessoas e os aspectos sanitários, como ação de prevenção e controle da 

disseminação da COVID-19 nos ambientes de ensino presencial e, principalmente, onde 

estão previstas aulas práticas, como laboratórios, clinicas; 

 Participar do processo de levantamento, processamento e geração de informações 3D 

empregando-se sistemas de varredura a laser terrestre. 
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3. NÚMERO DE BOLSAS: 
 
 

Para auxiliar no desenvolvimento das atividades juntos aos docentes busca-se selecionar 

monitores, que possam realizar a interface do conhecimento e das ações prevista entre docentes e 

discentes, em diversas áreas do conhecimento que se integram. 

São oferecidas 7 (Sete) bolsas de monitorias, divididas nas seguintes categorias: 

avaliação de espaços físicos (6)  e modelagem tridimensional (1). 

 

 
 

4. CARGA HORÁRIA DEDICADA PELO (A) ESTUDANTE AO PROJETO: 
 

12 horas semanais 
 
 

5. VALOR DA BOLSA E PERÍODO DE MONITORIA NO PROJETO: 
 
 

 BOLSA: R$ 600,00/mês 

  PERÍODO: 6 (SEIS) meses (setembro  de 2021 a fevereiro de 2022), com 

possibilidade de  renovação. 

 

6. CRITÉRIO DE SELEÇÃO PARA MONITORIA: 
 
 

a. Estar cursando u m  d os  cursos elencadas no   Quadro 1 do item 7. 

• a partir do quarto período da graduação para as atividades de avaliação de 

espaços fisicos, 

• a partir do terceiro período da graduação para as atividades de modelagem 

tridimensional 

 

b. Análise do histórico escolar e índice de rendimento acadêmico; 

c. Análise do Currículo; 
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d. Entrevista a ser realizada na plataforma TEAMS, cuja data será informada aos 

selecionados até o dia 06/09/2021. 

 
7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 

 
 

 Preencher formulário de inscrição (Anexo I); e anexar comprovantes do Histórico escolar 

e IRA, Currículo. 

 Estar regularmente matriculado/a em um dos cursos de Graduação da UFPR elencados no 

Quadro 1 do item 7 ; 

 Não receber bolsa ou auxílio financeiro que exija exclusividade, seja pela UFPR ou por 

outra instituição de ensino ou agência de fomento nacional ou internacional. 

 
 

8. INSCRIÇÕES: 
 
 

A inscrição será feita diretamente para o e-mail da coordenação de cada CATEGORIA 

ESCOLHIDA DE MONITORIA, a ser realizada até o dia 03/09/2020 – 18 horas, mediante 

o envio da documentação referente aos itens “b” e “c” do critério de seleção, informando um 

e-mail e número de celular para contato. 

 
A descrição das atividades de cada categoria de Monitoria e o e–mail da coordenação 

para envio da documentação estão apresentados no Quadro 01. 

Quadro 01 – Descrição das categorias de Monitoria 

 

 

Categoria Número de Bolsas Cursos CONTATO DO 
COORDENADOR 
PARA ENVIO DA 
DOCUMENTAÇÃO 

Avaliação dos 
espaços físicos 

 
Conhecimentos 

necessários: 
AUTO CAD, 

REVIT 2021 ou 
programação. 

6( seis) 

ENG. CIVIL 

ENG. 

QUÍMICA 

ENG. COMPUTAÇÃO 

selmacubas.dhs@ufpr.br 
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Modelagem 
tridimencional 

dos espaços 
físicos 

1 (uma) 
ENG. 

CARTOGRÁFICA E 
DE AGRIMENSURA 

kngveiga@ufpr.br 

 

Os casos omissos a este edital serão apreciados pela Coordenadora do Projeto e professores colaboradores.  

 
Curitiba, 30 de Agosto de 2021. 

 

Profa. SELMA APARECIDA CUBAS 
COORDENAÇÃO GERAL 
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Enviar para o e-mail do coordenador responsável pelo 
 

Projeto (categoria – QUADRO 01), na qual se pretende atuar como monitor. 

 
 

ANEXO I 
 
 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DISCENTE DE BOLSAS DE MONITORIA 
 

 

 
Dados do Projeto 

(CATEGORIA) 

 

 
TÍTULO 

COORDENADOR: 

Meu Nome Completo  

Data de Nascimento  

Endereço  

Bairro  

Cidade e CEP  

Número de Matrícula  

Curso /Período ou ano  

CPF  

RG e Data de emissão  

E-mail  

Telefones de Contato  

 
 

Enviar esta ficha para o e-mail designado no QUADRO 01. 
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ANEXO II 
 

ATENÇÃO! 
 

O Bolsista classificado e selecionado deverá enviar após a seleção as seguintes 

informações e cópias de documentos : 

 
1. Dados bancários: Conta corrente deverá ser em nome do aluno, e este deve ser o 

único Titular da conta. 
 

Nome do Banco:  

Número da Agência:  

Número da Conta corrente:  

 
2. O (a) bolsista deve anexar fotocópia legível, em pdf ou jpg: 
3. do cabeçalho do extrato da conta corrente, que contenha o número da conta, 

número da agência e nome do banco, 
4. ou fotocópia do Contrato de Abertura de Conta Corrente, 
5. ou fotocópia do cartão bancário onde constem os dados mencionados. 

 

 
OBS: O sistema de pagamentos NÃO ACEITA conta poupança, conjunta ou de 

titularidade de terceiro, mas somente conta corrente no nome do (a) aluno (a), de 

qualquer banco, exceto o Nubank. 
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RESULTADO EDITAL DE SELEÇÃO DISCENTE 
 
 
 
 

Modalidade da bolsa: 

PROJETO: 
 

Departamento/curso de origem do coordenador (CATEGORIA-QUADRO 01): 

Coordenador(a): 

 
 

Classificação Nome do Discente GRR 

   

   

   

   

   

 

 

Curitiba, setembro de 2021 


