EDITAL 23/2018 DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PIBIC-JR NA ÁREA DE LINGUÍSTICA,
LETRAS E ARTES – IFPR CAMPUS PARANAVAÍ
O coordenador do projeto de pesquisa Letramento Acadêmico e Documentos Oficiais para o Ensino Médio,
na área de Linguística, Letras e Artes, torna público o presente Edital para seleção de 01 (um) estudante de
Ensino Médio para bolsas na modalidade PIBIC-Jr.
1 - Finalidade do Edital
Selecionar 01 (um) aluno para atuar em projeto de pesquisa aprovado pelo Edital 04/2018 do Instituto
Federal do Paraná em parceria com o CNPq, que receberá bolsa na modalidade PIBIC-Jr, com dedicação
de 12 horas semanais.
2. Requisitos para o bolsista:
a) Ser estudante regularmente matriculado no IFPR e possuir frequência igual ou superior a 75% em
todas as disciplinas;
b) Não estar cursando o último período do curso;
c) Não ter vínculo empregatício;
d) Não estar cursando disciplina de dependência ou ser repetente;
e) Não estar vinculado a outro projeto de pesquisa;
f) Não ser beneficiário de bolsa estudantil;
g) Possuir frequência superior a 75% em todas as disciplinas cursadas;
h) Dedicar-se 12 horas semanais ao projeto;
i) Ter conta corrente no Banco do Brasil;
j) Participar de eventos de divulgação científica promovidos pelo IFPR.
k) Se aluno matriculado na 2ª ou 3ª série de Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, não possuir
conceitos finais C ou D no histórico escolar no componente curricular Língua Portuguesa e
Literatura Brasileira.
l) Se aluno matriculado na 1ª série de Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, não possuir conceito
C ou D no primeiro trimestre letivo de 2018.
3. Benefício
- O bolsista IFPR/CNPq receberá até 12 parcelas no valor de R$ 350,00, referentes ao período de
desenvolvimento do projeto (R$ 250,00 pagos pelo IFPR e R$ 100,00 pagos pelo CNPq)
- O número de parcelas de bolsas está condicionado à disponibilidade orçamentária.
4. Seleção
-O candidato deverá entregar a ficha de inscrição (anexo I) até o dia 03 de julho de 2018, às 16h,
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na secretaria acadêmica do campus ou para o coordenador e cópia do histórico (alunos matriculados na 2ª
ou 3ª Série de Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio) ou boletim escolar atualizado (alunos
matriculados na 1ª série de Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio).
-A ficha de inscrição ficará disponível na área do aluno no portal do IFPR campus Paranavaí
(http://paranavai.ifpr.edu.br/aluno/).
-A seleção será realizada por meio de entrevista e análise de histórico ou boletim escolar, no dia,
local e horário abaixo, conforme cronograma a ser divulgado pelo coordenador até o dia 04 de julho às
14h.
- Data de realização da entrevista: 04 de julho de 2018.
- Horário: a partir das 13h30min
- Local: Sala 05 – Bloco 02.
4.1 Critérios de seleção na entrevista
- Conhecimento na área do projeto escolhido;
- Afinidade com a disciplina de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira;
- Horários compatíveis para a realização das atividades do projeto.
5 Considerações Finais
5.1 O resultado desta seleção será publicado até as 18h do dia 07 de julho de 2018 na página do Campus
Paranavaí.
5.1.1 Não haverá possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da seleção.
5.2 O estudante selecionado deverá entregar para o Coordenador do projeto até o dia 09 de julho, às
17h a seguinte documentação:
- Cópia do RG e CPF do bolsista;
- Cópia do cartão de conta corrente no Banco do Brasil do bolsista;
- Histórico Escolar atualizado;
- Declaração de matrícula do estudante em curso técnico do IFPR;
- Declaração da Secretaria Acadêmica da forma de ingresso no IFPR: se por meio de cota social/racial ou
ampla concorrência;
- Declaração de que o bolsista não possui vínculo empregatício ou outra modalidade de bolsa;
- Autorização dos pais ou responsáveis no caso de estudantes menores de idade;
- Questionário inicial para Bolsista de Iniciação Científica.
Observação: os modelos de declaração, autorização e questionário encontram-se disponíveis como anexos
da “Chamada interna nº01: Edital PROEPPI nº 04/2018” no link http://reitoria.ifpr.edu.br/wpcontent/uploads/2018/06/CHAMADA-INTERNA-n01-PIBIC-Jr-2018.pdf
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O coordenador do projeto encontra-se disponível para os esclarecimentos pertinentes.

Paranavaí, 02 de julho de 2018.

Rafael Petermann
Instituto Federal do Paraná - Campus Paranavaí
Siape: 2191433

*O original encontra-se assinado
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Anexo I

FICHA DE INSCRIÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) A BOLSISTA

Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior
Estudante candidato(a) a bolsista:
Nome:
E-mail:
Curso:
Ingresso por cota? ( )não

( )sim Qual?

Endereço Res.:
CEP:
Projeto(s) no(s) qual(is) pretende participar: Letramento Acadêmico e Documentos Oficiais
para o Ensino Médio.
Áreas do conhecimento (disciplinas) de interesse (indicar até 3 (três) em ordem
de prioridade):
1 Linguística, Letras e Artes
2
3
Local e data:

Obs: anexar histórico ou boletim escolar atualizado conforme item 4 do edital 23/2018.
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Anexo II
Resumo do projeto que oferece a bolsa
Projeto: Letramento Acadêmico e Documentos Oficiais para o Ensino Médio
Coordenador: Rafael Petermann
Este projeto tem o objetivo de verificar de que maneira o letramento acadêmico aparece em
documentos oficiais voltados para o ensino médio de nível nacional publicados entre 2000 e
2018. Para tanto, como ancoragem teórica, este projeto assume a compreensão de letramento
como prática social com base nas formulações dos Novos Estudos do Letramento e do
Letramento Acadêmico para empreender um estudo de caráter qualitativo por meio da análise
documental, a princípio, de quatro documentos, a saber, os Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (2000), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), cadernos
do Programa Ensino Médio Inovador (2013) e Base Nacional Comum Curricular para o Ensino
Médio (2018), olhando em todos especificamente para as seções destinadas à área de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Em termos de resultados, prevê-se identificar as
menções nesses documentos - que se configuram também como políticas linguísticas - a
respeito das práticas letradas acadêmicas/científicas e compilar essas informações a fim de
compor um banco de dados que evidencie de que forma o letramento acadêmico deve (deveria)
integrar a prática pedagógica nas aulas de línguas. As contribuições esperadas são, em primeiro
lugar, a apresentação de uma reflexão teórico-metodologicamente fundamentada a respeito das
práticas letradas acadêmicas na educação básica, principalmente no âmbito do IFPR, apontando
para uma possível necessidade de se pensar em programas institucionais de ensino e
aprendizagem do letramento acadêmico. Além disso, na área de Linguística Aplicada, são ainda
escassas as pesquisas que tratam de Letramento Acadêmico na educação básica. Nesse sentido,
almeja-se também contribuir para produção de conhecimento a respeito dessa questão no bojo
dessa área do conhecimento.
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