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EDITAL PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS EDUCACIONAIS
ABERTOS NA GRADUAÇÃO UTFPR – ÁREAS TRANSVERSAIS (PRADREA-AT 038/2020)
A Coordenação do curso de Licenciatura Letras – Inglês, com apoio e supervisão da DIRGRAD do Campus
Curi ba, torna público a todos os interessados que estão abertas as inscrições para a concessão de 02 (duas)
bolsas de apoio ao desenvolvimento de recursos educacionais abertos (REA) na Graduação UTFPR – Áreas
Transversais (PRADREA-AT) - EDITAL 038/2020 re ﬁcado em 29/01/2021, disponível em:
(h p://www.u pr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-proﬁssional/reitoria/38-2020-prograd).

As inscrições serão feitas, exclusivamente, por meio de formulário online disponível no link
h ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwk7ua0tCVQjUWRl IPhDcSNuQxHRL9Sz2Dm3q2Iku0ZHyg/
viewform , seguindo as orientações previstas neste Edital.

1. DO PROJETO VINCULADO ÀS BOLSAS
1.1 Coordenadoras: Fabiana Vanessa Achy de Almeida e Jacqueline Andreucci Lindstron.
1.2 Departamento: Departamento Acadêmico de Línguas Estrangeiras Modernas – DALEM
1.3 Título do projeto: O desenvolvimento de recursos educacionais abertos mul ssensoriais para o
ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras
(conforme resultado ﬁnal do Edital PRADREA-AT 038/2020 publicado em h ps://sei.u pr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?
acao=publicacao_visualizar&id_documento=2102526&id_orgao_publicacao=0 ).

1.4 Obje vo de projeto: O obje vo geral deste projeto é produzir a vidades educa vas na modalidade
REA para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, considerando as habilidades primárias falar,
escrever, ler e ouvir, por meio de es mulos mul ssensoriais. O obje vo secundário desta proposta é
elaborar um plano de a vidades mul ssensoriais em língua inglesa, contemplando as quatro habilidades,
de forma que o aluno possa navegar por tais exercícios de forma independente. O obje vo terciário deste

trabalho é criar materiais de ensino e aprendizagem que não estão disponíveis no momento em formato
de domínio público, em língua inglesa, tendo em vista sua natureza especíﬁca de es mulos aos sen dos.
1.5 Recurso(s) educacional(is) aberto(s) (REA) a ser(em) produzido(s): Elaboração de exercícios
educacionais em diversos formatos (vídeo, áudio, escrita, leitura, jogos, para citar alguns) em língua
inglesa, que contemplem os sen dos (audi vo, visual, tác l, cinestésico, olfa vo, emocional).
1.6 Indicação de cursos que podem ser beneﬁciados com o REA: Todo e qualquer curso da UTFPR e
comunidade externa.
1.7 Necessidade de bolsistas ou bolsistas voluntários na execução do projeto: 2 (dois) bolsistas,
preferencialmente dos cursos de Licenciatura Letras Inglês, Comunicação Organizacional ou Design e 3
(três) voluntários.

2. DO OBJETIVO
2.1 O Edital ins tui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Recursos Educacionais Abertos - Áreas
Transversais PRADREA-AT - EDITAL 038/2020 re ﬁcado em 29/01/2021), com o obje vo de apoiar
projetos que visem o desenvolvimento de materiais didá cos digitais na concepção de REA para
u lização na Graduação, durante a pandemia da COVID-19 e após o retorno das a vidades presenciais
ou semipresenciais.
2.2 O apoio será efetuado por meio de concessão de 2 (duas) bolsas, des nadas aos estudantes
regularmente matriculados nos cursos de graduação da UTFPR, preferencialmente dos cursos de
Licenciatura Letras Inglês, Comunicação Organizacional ou Design e 3 (três) voluntários.

3. DO OBJETO
3.1 Para ﬁns deste edital, entende-se que Recursos Educacionais Abertos (REA) “são materiais de
aprendizado e ensino em qualquer formato e mídia de domínio público ou com direitos autorais liberados
sob uma licença aberta, que permitem acesso, reu lização sem custo, adaptação e redistribuição
gratuita” (UNESCO, 2019) [1].
3.2 Para ﬁns deste edital, entende-se que Ciclo de Humanidades: Ciências Sociais Aplicadas, Linguís ca,
Letras, Artes são contempladas Áreas Transversais, conforme o Edital PRADREA-AT - EDITAL 038/2020
re ﬁcado em 29/01/2021.

3.3 Serão apoiadas por meio do Edital (PRADREA-AT - EDITAL 038/2020 re ﬁcado em 29/01/2021) a
produção de: cursos completos por meio de Salas Virtuais de Aprendizagem (SVA) na plataforma Moodle
ins tucional ou na plataforma Google Classroom ins tucional, aplica vos móveis, objetos de
aprendizagem, jogos digitais, material didá co mul mídia, apos las digitais, bancos de questões
intera vos, e-books, livros intera vos e/ou ou mul mídias, simulações, criação de cursos livres (MOOCs
- Massive Open Online Courses), so wares educacionais, videoaulas e podcasts.
3.4 A produção dos artefatos digitais, descritos anteriormente, visa contribuir com os processos de ensino
e de aprendizagem, em diferentes modalidades de ensino (presencial, semipresencial ou não presencial),
e devem colaborar com as ações docentes, como material de apoio educacional, e ao discente como
recurso de aprendizagem.
3.5 Os recursos apoiados por este Edital devem ser desenvolvidos em formato digital e passíveis de
licenciamento do po REA, serão licenciados, de forma aberta, em caráter deﬁni vo e irrevogável, de
acordo com o Ar go 49 da Lei nº 9.610/1998. Serão u lizados os termos da licença Crea ve Commons,
“Crea ve Commons – Atribuição Não Comercial-Compar lha Igual (CC BY-NC-SA)”[2], conforme
estabelecido no Edital (PRADREA-AT - EDITAL 038/2020 re ﬁcado em 29/01/2021).
3.6 Para iden ﬁcação da licença, o REA deve apresentar em seu início a imagem a seguir (disponível
em h p://crea vecommons.org/about/downloads), juntamente com o seguinte texto, sem aspas: "Esta
obra está licenciada com uma Licença CC BY-NC-SA 4.0. Para ver uma cópia da licença, visite
h p://crea vecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/", conforme estabelecido no Edital (PRADREA-AT EDITAL 038/2020 re ﬁcado em 29/01/2021).

4. DO APOIO FINANCEIRO
4.1 Conforme estabelecido pelo PRADREA-AT - EDITAL 038/2020 re ﬁcado em 29/01/2021, a seleção dos
alunos bolsistas, para o projeto aprovado, ﬁcará a critério do coordenador da proposta contemplada,
com apoio e supervisão da DIRGRAD do Campus ao qual o professor está vinculado. Este processo se fará
mediante edital próprio de seleção de estudante, divulgado de acordo com o que prezam os princípios da
transparência e racionalidade administra va.
4.2 O bolsista terá direito a receber uma bolsa mensal, pelo período máximo de 3 (três) meses, a contar
da data de início do projeto.

4.3 O valor da bolsa concedida aos estudantes será de R$600,00 (seiscentos reais), a ser depositado em
conta bancária, exclusivamente em nome do estudante, no Banco do Brasil (Banco 001) ou Caixa
Econômica Federal (Banco 104).
4.4 Não é permi do ao aluno acumular a bolsa prevista neste Edital com qualquer outra bolsa de
fomento e/ou iniciação cien ﬁca, a exceção de bolsas ou recursos de auxílio oriundos do PNAES e/ou
bolsa permanência, especiﬁcadas no Art. 6º da Portaria 389, de 9 de maio de 2013, do MEC.
4.5 Os bolsistas selecionados deverão realizar um curso de formação sobre REA a ser ofertado pela
Universidade.
4.6 Será permi do a exclusão e inclusão de bolsistas, cabendo ao docente coordenador da proposta
comunicar a desvinculação e a indicação de novo bolsista a DIRGRAD do Campus ao qual o professor está
vinculado.

5. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS ÀS BOLSA
Os alunos interessados poderão se candidatar à bolsa do projeto O desenvolvimento de recursos
educacionais abertos mul ssensoriais para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras e deverão
preencher todos os seguintes requisitos:
5.1 Estar regularmente matriculado no curso de Licenciatura Letras Inglês, Comunicação Organizacional ou
Design.
5.2 Ter concluído o primeiro e o segundo períodos do curso de Licenciatura Letras Inglês, Comunicação
Organizacional ou Design.
5.3 Ter coeﬁciente acadêmico igual ou superior a 0,75.
5.4 Não possuir sanção disciplinar;
5.5 Não par cipar de outra modalidade de bolsa na UTFPR, exceto aquelas de caráter assistencial;
5.6 Comprovar disponibilidade compa vel com o exercício das funções de bolsista de jornada de 15 a 20
horas semanais.
6. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO
6.1 As inscrições ocorrerão entre os dias 12 de março à 17 de março de 2021, por meio do link:
h ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwk7ua0tCVQjUWRl IPhDcSNuQxHRL9Sz2Dm3q2Iku0ZH
yg/viewform.
6.2

Será aceita a inscrição dos candidatos que preencherem corretamente todos os campos do

formulário.
6.3

Os candidatos são legalmente responsáveis pelas informações prestadas.

6.4

O preenchimento do formulário implica a aceitação dos termos do presente edital.

6.5

Seleção e classiﬁcação dos candidatos pelos coordenadores dos projetos ocorrerá entre 15 de

março e 19 de março de 2021.
6.6

A seleção dar-se-á em duas fases: na 1ª fase será feita uma análise curricular, de caráter

classiﬁcatório, compreendendo a avaliação do histórico escolar e do formulário de inscrição do candidato,
totalizando 40 (quarenta) pontos. Na 2ª fase: será feita uma entrevista com os candidatos de caráter
eliminatório, na qual o aluno será avaliado com vistas à demonstração de suas ap dões e de habilidades
para a função, totalizando 40 (quarenta) pontos. Os candidatos serão entrevistados virtualmente pelas
coordenadoras do projeto em data e horário a serem marcados.
6.7

Divulgação do resultado preliminar da seleção e classiﬁcação até às 18h, no site do DALEM, no dia

22 de março de 2021.
6.8

Interposição de recurso quanto ao resultado preliminar até as 23h59 do dia 23 de março de 2021,

por meio do email: fabianaalmeida@u pr.edu.br, com o assunto Recurso REA.
6.9

Resultado da interposição de recursos quanto ao resultado preliminar até às 18h, no site do

DALEM, no dia 25 de março de 2021.
6.10

Divulgação do resultado ﬁnal até às 18h, no site do DALEM, no dia 26 de março de 2021.

6.11

Início das a vidades dos bolsistas 01 de abril de 2021.

7. DAS RESPONSABILIDADES DO BOLSISTA
7.1 Realizar as a vidades previstas na seção Objeto deste Edital e conforme estabelecido pelo
PRADREA-AT - EDITAL 038/2020 re ﬁcado em 29/01/2021

(h p://www.u pr.edu.br/editais/graduacao-e-

educacao-proﬁssional/reitoria/38-2020-prograd).

7.2 Cumprir a carga horária prevista no termo de compromisso assinado com a ins tuição.
7.3 Informar ao professor responsável sobre o seu desligamento, caso ocorra antes do término
previsto.
7.4 Par cipar de reuniões e encontros de orientação sempre que for solicitado.
7.5 Elaborar relatórios parciais e um relatório ﬁnal e encaminhar ao professor coordenador do
projeto.
7.6 Fazer menção à sua condição de bolsista do DALEM nas publicações e apresentações
decorrentes do trabalho realizado durante vigência da bolsa.
7.7 Os bolsistas selecionados deverão realizar um curso de formação sobre REA a ser ofertado
pela Universidade.

Das disposições gerais
a)

Todos os recursos produzidos com o apoio do presente Edital, que sejam passíveis de proteção

de propriedade intelectual, terão seu direito de propriedade cedido à UTFPR, sem ônus, atendendo ao
Regulamento da Propriedade Intelectual da UTFPR.
b)

As publicações cien ﬁcas e qualquer outro meio de divulgação do trabalho de pesquisa,

desenvolvimento e inovação resultante do apoio pelo presente Edital deverão citar, obrigatoriamente, o apoio
da UTFPR, por meio, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Recursos Educacionais Abertos na
Graduação da UTFPR - Áreas Transversais.
c)

A inscrição do candidato implica em compromisso tácito de aceitar as condições estabelecidas

neste Edital e demais legislações correlatas aplicáveis à matéria.
d)

As dúvidas e/ou omissões acerca do presente Edital serão dirimidas pela comissão estabelecida

pelo Pró-Reitor de Graduação e Educação Proﬁssional, observada a legislação vigente.
Para as questões decorrentes do Edital ﬁca deﬁnido o Foro da Jus ça Federal de Curi ba – Seção
Judiciária do Paraná.

Fabiana Vanessa Achy de Almeida
Coordenadora
Jacqueline Andreucci Lindstron
Coordenadora
Andressa Brawerman Albini
Coordenadora do curso de Licenciatura em Letras Inglês
Ana Maria dos Santos Garcia Ferreira Mar ns
Chefe do Departamento de Letras Modernas Estrangeiras

1. CRONOGRAMA
Seleção dos candidatos

março

Início das a vidades dos bolsistas

01.abr.2021

Estudo da bibliograﬁa e desenvolvimento dos REAs

Abril

Estudo da bibliograﬁa e desenvolvimento dos REAs

Maio

Postagem das a vidades (piloto)

01.jun.2129.jun.21

Término das a vidades dos bolsistas

30.jun.2021

Entrega dos REA pelo docente coordenador do

até 30.jun.2021

projeto
Execução de eventuais ajustes solicitados

até 30.jul.2021

Entrega do relatório ﬁnal pelo coordenador do

até 30.jul.2021

projeto

