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EDITAL NEU N.º 16/2018 
 
 

ABRE INSCRIÇÕES A ALUNOS DE 
PEDAGOGIA, LICENCIATURA, DA FAE CENTRO 
UNIVERSITÁRIO PARA VAGA DE 
COLABORADOR VOLUNTÁRIO DO PROJETO 
DE EXTENSÃO “AVALIAÇÃO DO POTENCIAL 
COGNITIVO E INTELECTUAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES, E MAPEAMENTO DE 
ALUNOS COM INDICADORES DE ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO” A SER 
REALIZADO ENTRE OS MESES DE AGOSTO A 
DEZEMBRO DE 2018.  

 

 
 

O Coordenador do Núcleo de Extensão 

Universitária – NEU da FAE Centro Universitário, 

no uso de suas atribuições legais previstas na 

legislação interna, baixa o seguinte 

 
 

E D I T A L 
 
 
Art. 1º Ficam abertas até 13 de agosto de 2018, as inscrições para os discentes do curso de Pedagogia, 

licenciatura, para participar como colaborador voluntário no Projeto de Extensão “AVALIAÇÃO DO 

POTENCIAL COGNITIVO E CRIATIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E MAPEAMENTO DE 

ALUNOS COM INDICADORES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO” que será desenvolvido 

com estudantes de escolas públicas e privadas do município de Curitiba, no período de 21 de agosto a 14 

de dezembro de 2018.   

 
§1º Para a modalidade de colaborador voluntário serão ofertadas o total de 6 (seis) vagas. 
 
§2º Os critérios para a participação no projeto são os seguintes: 

 
I. Disponibilidade para capacitação no dia 21 de agosto das 19h às 22h e no dia 25 de agosto das 

08h30 às 17h30; 

II. Disponibilidade para participar dos encontros que acontecerão 1 (uma) ou 2 (duas) vezes por 

semana no período matutino das 07h30 às 12h e/ou vespertino das 13h30 às 17h30; 

III. Disponibilidade para encontros de estudo, quinzenais, no período noturno ou no sábado, 

previamente agendados; 

IV. Preferencialmente discentes do 3º. (terceiro) ao 7º. (sétimo) período do curso de Pedagogia, 

licenciatura; 

V. Interesse pela pesquisa e produção científica.  

§3º O discente participante receberá certificado com carga horária total de 180 horas. 
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Art. 2º O projeto tem os seguintes objetivos: 

I. Identificar o potencial de crianças e adolescentes, bem como orientar as famílias e as escolas 

sobre como melhor encaminhá-los, a fim de favorecer o desenvolvimento saudável; 

II. Capacitar alunos do curso de Pedagogia, licenciatura, para atuar na área das altas 

habilidades/superdotação; 

III. Contribuir para formação de professores e gestores educacionais; 

IV. Oportunizar conhecimento teórico-prático acerca da inteligência e da criatividade;  

V. Compartilhar subsídios gerais acerca da avaliação psicopedagógica; 

VI. Inserir os acadêmicos da Pedagogia à pesquisa científica, de modo a oportunizar a formação de 

novos pesquisadores; 

VII. Capacitar os acadêmicos para realizar a aplicação, a correção e a interpretação de instrumentos 

para avaliação psicopedagógica, como também para o processo de devolutiva de resultados junto 

às famílias e às escolas.  

 

Art. 3º O processo de inscrição para os candidatos interessados, deverá ser realizado até às 23h59 

do dia 13 de agosto de 2018, exclusivamente pelo link: 

http://www.fae.edu/apps/eventos/inscricao?evento=40796 

 

Art. 4º Após deferida a inscrição, os candidatos passarão por processo seletivo que consistirá nas 

seguintes etapas eliminatórias e na ordem em que se segue: 

a) preenchimento de formulário; 

b) disponibilidade de horário; 

c) análise de currículo; 

d) entrevista. 
 
 

§1° Na análise de currículo serão observados os seguintes critérios: 
 

I. Será considerada a carreira discente (quantidade de disciplinas já realizadas); 

II. Já ter participado de outros tipos de trabalhos voluntários; 

III. Apresentar interesse pelo tema de estudo – Altas Habilidades/Superdotação; 

IV.  Interesse em trabalhar com crianças e adolescentes; 

V. Ser aprovado em entrevista de interesse. 
 
 

§2° A entrevista será realizada pela Professora Drª. Karina Inês Paludo (docente da UFPR convidada 

para participar do processo de seleção, pela coordenação do curso de Pedagogia), no dia 14 de agosto, 

entre 14h e 18h, em local a ser previamente definido. 

Art. 5º Realizadas as etapas relacionadas ao processo seletivo, os candidatos aprovados serão 

informados por meio de Edital que será publicado pelo Núcleo de Extensão Universitária-NEU, no site 

da FAE Centro Universitário. 

 
Art. 6º As atividades iniciam no dia 21 de agosto e terminam no dia 14 de dezembro de 2018, de acordo 

com o cronograma acadêmico. 
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Art. 7º As atividades deste Projeto de Extensão Universitária serão desenvolvidas em caráter 

voluntário, sendo a adesão realizada por meio de assinatura do termo de voluntariado. 

 
Art. 8º Dê-se ciência aos interessados para que o presente produza seus efeitos. 

Publique-se. 

Curitiba, 10 de agosto de 2018. 
 
 
 

Carlos Roberto Oliveira de Almeida Santos 
Coordenador do Núcleo de Extensão Universitária 

 


