
 

 

 

 

DIVISÃO DE EXTENSÃO E CULTURA/CAMPUS DE APUCARANA 

 

EDITAL 001/2022 – DEC-APUCARANA 

A Chefe de Divisão de Extensão e Cultura do campus de Apucarana, torna pública abertura 

de inscrições para a Seleção de Discentes Voluntários para atuarem no projeto de extensão 

“Núcleo de Conjuntura Econômica e Análises Regionais”, para os alunos regularmente 
matriculados neste campus, conforme os critérios abaixa. 

 

1. OBJETIVOS 
 

A Seleção de Discentes Voluntários para o projeto “Núcleo de Conjuntura Econômica e Análises 

Regionais” tem como objetivos propiciar aos estudantes o desenvolvimento de habilidades na área 
temática de Análise de Conjuntura Econômica, bem como no desenvolvimento de estudos e 

pesquisas que serão realizadas sob demanda ou definidas nas reuniões de planejamento estratégico 

do projeto. 
 

2. ATRIBUIÇÕES DOS DISCENTES VOLUNTÁRIOS 
 

Cumprir as atividades previstas no plano de trabalho do projeto proposto pelo coordenador e com 

as atividades definidas nas reuniões de planejamento estratégico do projeto; 
 

Cumprir a carga horária semanal estabelecida pelo coordenador e colaboradores responsáveis pelo 

projeto, executando tarefas no campus ou fora dele; 
 

Enquanto perdurar a suspensão das atividades presenciais as atividades serão realizadas no regime 

de teletrabalho e as reuniões serão realizadas através da plataforma Google Meet, bem como 
todas as atividades serão registradas na plataforma Google Classe de Aula; 

 

Entregar, ao coordenador e colaboradores responsáveis pelo projeto, nas datas determinadas, 
relatórios de atividades parciais e finais; 

 

Apresentar os resultados de seu trabalho, sob a forma oral, painel ou artigo científico, ou eventos 

relacionados ao projeto, quando for solicitado; 
 

Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à condição de discente voluntário do 

projeto; 
 

 Manter frequência igual ou superior a 75% nas atividades acadêmicas. 

 

 

3. DO OBJETIVO GERAL DO PROJETO E DAS VAGAS 
 

O Núcleo de Conjuntura Econômica e Análises Regionais da UNESPAR – Campus de Apucarana 

visa analisar a conjuntura econômica regional, nacional e internacional, com a finalidade de 

subsidiar a tomada de decisões sobre a mudança das condições socioeconômicas do país, na 

empresa, nas famílias e no próprio Governo, mediante a elaboração de estudos sobre o desempenho 
da economia brasileira e internacional, além da realização de estudos e pesquisas específicas sob 

demanda ou definidas no planejamento estratégico da execução do projeto. 



 

Coordenador Projeto Número de Vagas 

Prof. Rogério Ribeiro Núcleo de 

Econômica 

Regionais 

 
e 

Conjuntura 

Análises 
 18 acadêmicos do curso de Ciências 

Econômicas do campus de 
Apucarana; e 

    
 06 discentes matriculados em um 

dos seguintes cursos de graduação 
do campus de Apucarana: 

Administração, Ciência da 

Computação, Ciências Contábeis, 
Secretariado Executivo, Serviço 

Social e Turismo. 

 

 

3. DA DEDICAÇÃO AO PROJETO 
 

As atividades, preliminarmente, serão remotas e será atribuída carga horária semanal, que pode ser 

considerada para as Atividades Acadêmicas Curriculares (AAC’s), sendo: 
 

a) 90 horas referentes a participação no projeto de extensão; 
 

b) 30 horas referentes aos cursos de extensão que serão realizados; e 
 

c) 40 horas referentes aos relatórios das pesquisas realizadas pelo Núcleo. 
 

A dedicação semanal para o projeto deverá ser de até 4 (quatro) horas semanais pelo prazo de 12 
(doze) meses. 

 

A carga horária total do projeto poderá ser considerada pelos discentes para a curricularização da 

extensão ou para Atividades Acadêmicas Complementares. Não poderá ter dupla certificação. 
 

Os alunos não precisam residir em Apucarana. 

 

 

4. DA INSCRIÇÃO 
 

A inscrição deverá ser realizada de 02 de fevereiro à 15 de abril de 2022, e o graduando deve 

anexar os seguintes documentos, e encaminhar para o e-mail: rogerio.ribeiro@ies.unespar.edu.br: 
 

a) Declaração de Matrícula emitida no sistema SIGES que pode ser gerado pelo próprio 

discente mediante acesso no sistema citado com o uso de login e senha pessoal; 
 

b) Termo de compromisso/cadastro de voluntário de graduação (ANEXO I) devidamente 

assinado (o original deverá ser encaminhado posteriormente para o coordenador); 
 

c) Cópia do RG e CPF; e 
 

d) Cópia de comprovante de residência. 

mailto:rogerio.ribeiro@ies.unespar.edu.br


 

5. DA SELEÇÃO 
 

No caso de terem mais candidatos inscritos que vagas disponibilizadas a coordenação do 

projeto avaliará a possibilidade de ampliação de vagas ou estabelecerá uma data para 

realização de entrevista com os candidatos para definir a seleção dos mesmos. No caso de 

entrevista a mesma será realizada através da plataforma Google Meet. 

 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

O aluno somente será considerado discente voluntário do projeto a partir da data de início 

das atividades, que implicará em tácita aceitação das condições estabelecidas neste 

documento, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
 

Os casos omissos serão decididos pela Divisão de Extensão e Cultura do campus de 

Apucarana da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR. 

 

 

Apucarana(PR), 01 de fevereiro de 2022. 
 

 
 

Professora Tania Terezinha Rissa, 
Divisão de Extensão e Cultura 



 

 

ANEXO I 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR 

CAMPUS DE APUCARANA 

DIVISÃO DE EXTENSÃO E CULTURA 

TERMO DE COMPROMISSO/CADASTRO DE VOLUNTÁRIO DE GRADUAÇÃO 

 
Nome: 

Curso: Matrícula: Período: 

Endereço: Bairro: 

CEP: Cidade: UF: 

Identidade: Órgão emissor: CPF: 

Data nascimento: Tel. residencial: Tel. celular: 

E-mail: 

Data prevista para formatura: 

Título do programa e/ou projeto: NÚCLEO DE CONJUNTURA ECONÔMICA E ANÁLISES REGIONAIS 

Data do início das atividades: 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 

Declaro estar ciente e concordar com os termos do edital ao qual a ação de extensão supracitada foi 

submetida e aprovada, e ainda: 

a) ao compromisso de realizar todas as atividades previstas no Plano de Trabalho Individual 
indicado pelo Coordenador do Programa e/ou Projeto; 

b) ao compromisso de elaborar o relatório anual de atividades e submetê-lo a análise Do 

Coordenador do Programa e/ou Projeto; 
c) a dar ciência do apoio do Colegiado do Curso de Ciências Econômicas do campus de 

Apucarana em todos as apresentações orais e escritas referentes ao trabalho desenvolvido 

no programa e/ou projeto de extensão. 
 
 

Apucarana(PR), de de 2022. 
 

 

 

 

 

Assinatura do Voluntário 
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