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PROJETO DE EXTENSÃO MENINAS NAS
CIÊNCIAS

EDITAL 01/2021- SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA O PROJETO ROCKET
GIRLS MENINAS NAS CIÊNCIAS

A equipe do Projeto de Extensão “Rocket Girls - Meninas nas Ciências”, Setor
Palotina/UFPR, torna público o “Edital de seleção de professores e professoras”
para atuarem como supervisores de escola na edição 2021 do referido projeto.

1. DO OBJETIVO

O presente edital tem como objetivo selecionar professores e professoras de
escolas públicas atuantes no Ensino Fundamental II e/ ou Ensino Médio, localizadas
na região oeste do Paraná para participarem como colaboradores atuando na
representação e supervisão do projeto em suas escolas.

2. PÚBLICO ALVO

2.1 Professores e professoras atuantes em instituições formais localizadas na região
oeste do Paraná, e que atuam no ensino Fundamental II e/ou Ensino Médio. Os
participantes devem ter formação ou estar atuando nas seguintes áreas:

a) Física
b) Química
c) Matemática
d) Informática/ Computação
e) Biologia

2.2 Professores das demais áreas interessados em participar do projeto, deverão
inserir no formulário de inscrição uma carta de intenção apresentando as possíveis
contribuições nas ações relacionadas à inserção de meninas nas áreas das ciências
exatas e computação  e nas discussões acerca da equidade de gênero.



3 - REQUISITOS

3.1 Ter disponibilidade de 8h semanais para se dedicar ao projeto e para participar
de eventos e competições juntamente com as equipes.

3.2  Estar  em exercício da profissão no ano de 2021.

4- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

4.1 O professor participante ficará responsável pelas seguintes atividades

a) Selecionar estudantes do Ensino Fundamental II e/ou Ensino Médio na
escola em que atua  para participarem do projeto.

b) Organizar e gerenciar as atividades do Projeto na escola.
c) Acompanhar os alunos nas atividades previstas no projeto (oficinas, eventos,

competições e clube de ciências).
d) Representar o projeto na escola em que atua.
e) Auxiliar na divulgação do projeto e na captação de recursos.

4.2 As atividades do projeto de extensão Rocket Girls Meninas nas Ciências
acontecerão de modo remoto durante o ano de 2021 na plataforma Microsoft Teams.

4.3 O detalhamento das atividades a serem realizadas no projeto pode ser verificado
no Anexo I  deste edital.

5- DA INSCRIÇÃO

5.1 Para inscrição no projeto que trata este edital o professor deverá preencher o
formulário disponível em: encurtador.com.br/gtF89

5.2 O período de inscrição inicia no dia 09/04/2021 e encerra às 23h55 do dia
20/04/2021 exclusivamente no formulário indicado.

6- DAS ETAPAS DE SELEÇÃO

A seleção será realizada conforme as seguintes etapas:

a) Inscrição no formulário.
b) Entrevista.
c) Entrega de documentos comprobatórios ( Diploma de Graduação e carta de

autorização  da escola em que atua para participar do projeto).
d) Professores que estejam no último ano da graduação deverão entregar o

Histórico escolar para comprovação da área de formação.



7 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Para seleção dos professores no projeto de extensão Rocket Girls Meninas nas
Ciências serão utilizado os seguintes critérios:

a) Entrevista virtual
b) Análise de Currículo Lattes

8- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Avaliação dos critérios de seleção obedecerá a pontuação descrita no Quadro  1 .

Quadro 1 - Pontuação das etapas de seleção.

ITEM PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO

Entrevista

6 Pontos

a) Coerência e Organização das ideias
(3pt)

b) Experiências anteriores nas temáticas
do projeto(3pt)

Currículo
Lattes

4 Pontos

ITEM QUANTID
ADE

PT

Participação em Projetos
de ensino, pesquisa ou
extensão.

1 0,5

Publicações. 1 0,5

Apresentação em eventos
da área

1 0,5

Cursos e oficinas
realizados na área (0,5)

1 0,5

Conhecimentos e
experiência na área da
vaga pretendida

1 2

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 O horário das atividades será das 17h às 18:30h.

9.2 As atividades obrigatórias serão realizadas quinzenalmente às quarta-feiras.



9.3 Poderão ser realizadas as seguintes atividades opcionais, a critério dos
participantes:

a) Preparatório para a Olimpíada de Matemática  (segundas-feiras).
b) Ensino de Ciências com Plantas Medicinais (Terças- Feira - conforme

cronograma).
c) Grupo de Pesquisa (Quintas- feira ).
d) Formação para OBA  (Terça e  Sexta-feira )

9.4 As atividades realizadas serão voluntárias (não remuneradas) e todos os
participantes receberão certificado de participação ao final do ano letivo.

9.5 Fica designada a coordenação do projeto Rocket Girls Meninas nas ciências
para solucionar eventuais fatores ou dúvidas relacionados a este edital que podem
ser encaminhados ao email meninasnasciencias.palotina@ufpr.br

Palotina, 01/04/2021

mailto:meninasnasciencias.palotina@ufpr.br


ANEXO I

Projeto de Extensão Rocket Girls Meninas nas Ciências

Ano de execução:  2021

Coordenação: Mara Fernanda Parisoto e Paola Cavalheiro Ponciano

ESTUDOS DE GÊNERO
1. História da Mulher
2. Legislações e direitos
3. Discussões acerca de profissão, violência doméstica e inclusão na sociedade.

ASTRONOMIA
1. Oficinas sobre Astronomia,
2. Oficinas sobre Minifoguetes,
3. Formação para OBA,
4. Competições(MOBFOG e a Brasileira e regional)

COMPUTAÇÃO
1. Inclusão Digital
2. Pensamento Computacional

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

ASTRONOMIA
1. Formação para OBA

(Terça e Sexta Feira das 17 às 18 horas )

BIOLOGIA
1. Ensino de Ciências com Plantas Medicinais -

Junho (01/06 - 08/06 - 15/06 - 22/06 - 29/06)
(Para interessados)

MATEMÁTICA
1. Formação para OBMEP

(Segunda Feira das 17 às 18 horas )
(Para interessados)


