
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS 

 

EDITAL Nº 28 – PROEX 

EAEX - Encontro Anual de Extensão 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais comunica aos (as) 

acadêmicos (as) dos cursos de graduação da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa e de outras instituições de ensino, que se encontram abertas as 

inscrições para voluntários(as) interessados(as) em atuar no evento Encontro 

Anual de Extensão - EAEX, a ser realizado no dia 23 de agosto de 2018 na 

PROEX. 

 

REQUISITOS 

 Disponibilidade para participar como voluntário(a) no dia 23 de 

agosto de 2018 no período da manhã, tarde ou noite; 

 Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino 

superior – IES. 

 

     DAS ATIVIDADES A DESEMPENHAR 

 Desenvolver atividades de auxílio geral nas atividades do evento; 

recepção e tratamento dos participantes ; apoio na logística da distribuição de 

materiais, organização dos debates,manuseio, conservação e guarda de 

equipamentos e documentos do evento, acompanhamento dos convidados, 

seja no local do evento, seja no trajeto até o local de apresentação; outras 

atividades que se fizerem necessárias e sejam compatíveis com o 

voluntariado. 



LOCAIS DAS ATIVIDADES,PERÍODO E POLÍTICA DE 

RECIPROCIDADE 

 Locais: Praça Marechal Floriano Peixoto, Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Culturais; 

 Horários flexíveis, discutidos entre a coordenação e voluntário, 

à luz da disponibilidade deste. 

 Período das atividades: 23/08/2018. 

O voluntário receberá certificação das atividades desempenhadas, de acordo 

com a carga horária realizada. 

 

OBSERVAÇÕES 

O resultado será divulgado no site www.uepg.br/fenata até o dia 21 de agosto 

de 2018. 

 Ocorrerá um encontro obrigatório de preparação para os 

voluntários selecionados no dia 22 de agosto de 2018 na 

PROEX – Ausência implica em exclusão do serviço voluntário 

no EAEX2018. 

 O processo de seleção será conduzido pela coordenação do 

evento com base nos critérios desta normativa. 

 

INSCRIÇÕES  

 Período de inscrições: de 17 até as 13:00 horas de 21 de 

agosto de 2018; 

 As inscrições deverão ser feitas pelo endereço: 

https://goo.gl/forms/AovbG37GiYOX2mlr1;  

 Haverá quarenta (40) vagas disponíveis distribuídas entre para 

o período da manhã, período da tarde e para o período da noite, 



sendo assim, o(a) voluntário(a) deverá assinalar seu período de 

preferência;   

 As inscrições serão deferidas por ordem de preenchimento. 

 

RESULTADO 

As inscrições deferidas serão divulgadas através de edital publicado 

em <http://www.uepg.br/proex/>a partir de 21 de agosto de 2018.  

 

Ponta Grossa, 17 de agosto de 2018. 

 

Prof.ª Marilisa do Rocio Oliveira 

PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS 
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