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EDITAL PROEX/DEU Nº 26/2020 

Divulgação Científica – Ações de prevenção e enfrentamento do Coronavírus 

PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE 

PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS  

 

Diante da necessidade de enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, as Instituições 

Estaduais de Ensino Superior (IEES) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) estão 

estudando e aplicando ações voltadas à prevenção e combate à Covid 19. Atuação que conta 

com o apoio da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 

Estado do Paraná (FA), em parceria com a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (SETI) e a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), dentro do Programa de 

Apoio Institucional para Ações de prevenção e cuidados diante da pandemia do novo 

Coronavírus. 

Considera-se necessário promover a divulgação científica, tecnológica e de inovação das 

ações em curso, como vistas a dar ciência a Sociedade Paranaense de conhecimento único 

que vem produzindo grandes mudanças sociais e comportamentais. Salienta-se o esforço da 

extensão universitária e da pesquisa científica paranaenses para o avanço da ciência no país. 

O Paraná é destaque entre as universidades com o maior número de publicações sobre o 

Coronavírus, mostrando sua força em pesquisa básica e aplicada com estudos que vão desde 

o monitoramento da evolução da Covid 19 ao desenvolvimento de kits para diagnóstico. 

1 JUSTIFICATIVA 

 

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) executará o presente projeto por demanda 

da Fundação Araucária em parceria com a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (SETI). Busca-se essencialmente a divulgação das ações desenvolvidas 

dentro do Programa de Apoio Institucional para Ações de Prevenção e Cuidados Diante da 

Pandemia do Novo Coronavírus. A UEPG será responsável por acompanhar uma equipe de 

profissionais da área de comunicação no desenvolvimento dos trabalhos para a produção de 

materiais de divulgação audiovisual e digital, que retratem as atividades desenvolvidas pelas 

equipes selecionadas. 

A excepcionalidade histórica da pandemia resultou em um conjunto de ações protagonizadas 

pelas Universidades Estaduais e pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em suas 

regiões de atuação, pela Fundação Araucária, pela SESA e pela SETI, nas quais impuseram a 

necessidade da documentação e do registro qualificado e abrangente. Portanto, propõe-se que 
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a divulgação da produção científica referente ao Coronavírus seja feita por uma equipe de 

comunicação habilitada. A partir da produção de um documentário, de uma revista online e de 

conteúdos para as mais variadas mídias como: sites, hotsites e redes sociais, essas iniciativas 

chegarão ao maior número de pessoas para que ocorra a popularização da ciência. 

A UEPG manifesta o interesse e suporte dos equipamentos necessários para a produção 

profissional dos materiais propostos neste projeto.  

 

2 ÁREAS DE ATUAÇÃO 

A atuação metodológica deste plano prevê a organização de um grupo de trabalho de 

produção e pós-produção composto por dois jornalistas e dois produtores audiovisuais, sendo 

um deles formado em publicidade e propaganda. As atividades a serem desenvolvidas fazem 

parte da rotina de uma equipe de comunicação social habilitada para desempenho de todas as 

funções necessárias para as etapas da produção audiovisual e digital que este projeto propõe. 

A metodologia tem como principal delimitação o Programa de Apoio Institucional para Ações de 

prevenção e cuidados diante da pandemia do novo Coronavírus. As seguintes ações são 

consideradas objetos principais, mas não exclusivos, de interesse para desenvolvimento dos 

trabalhos pela equipe de comunicação da UEPG e o bolsista selecionado por este edital:  

1. Atendimento em centrais de informações – ação extensionista de atendimento telefônico e 

por meios digitais à população, voltada ao esclarecimento de dúvidas e à prestação de 

orientações relacionadas à prevenção, cuidados e combate à Pandemia do novo 

Coronavírus no Estado do Paraná;  

2. Atenção às divisas rodoviárias do Estado do Paraná – ação extensionista de atenção às 

divisas rodoviárias no Estado do Paraná, voltada ao monitoramento da entrada e da saída 

de pessoas, a ser desenvolvida nos postos de atendimento da Agência de Defesa 

Agropecuária do Paraná (ADAPAR);  

3. Atuação junto às Regionais de Saúde – ação extensionista de atendimento à população em 

Unidades de Saúde, Hospitais e outros estabelecimentos de saúde, voltada à prestação de 

orientações, cuidados e combate à Pandemia do novo Coronavírus no Estado doParaná.  

4. Atuação junto ao Laboratório Central do Estado (LACEN) e ao Centro de Informações 

Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) – ação extensionista de atuação junto ao 

Laboratório Central do Estado (LACEN) e ao Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde (CIEVS), voltada ao apoio a demandas destas unidades. 
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3 DESPESAS/ORÇAMENTO 

O plano de trabalho prevê o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), relativo ao financiamento de 

desta bolsa de R$2 mil por quatro meses, valor que será pago pela Fundação Araucária. A 

disponibilização de equipamentos e transporte será responsabilidade da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (UEPG) 

4 REMUNERAÇÃO DA VAGA PARA BOLSISTA EXTERNO – REFERENTE A ESTE 

PROCESSO SELETIVO 

Item de despesa – Fundação Araucária Vaga Valor Unit. (R$) por mês 
Valor 

Total (R$) 

Bolsa para publicitário produtor audiovisual 1 2.000,00 8.000 

 

 

5 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

- Estar entre a faixa etária de 18 a 59 anos; 

- Ter graduação em comunicação social bacharelado em publicidade e propaganda;  

- Estar em boas condições de saúde e não estar incluído em grupos de riscos afetados pelo 

COVID-19; 

- Ter experiência em atividades de extensão universitária; 

- Ter experiência em produção audiovisual e redes sociais; 

- Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

- Disponibilidade para viajar entre maio e julho; 

 

6 INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas pelo email ccom@uepg.br no período de 07 a 11 de maio de 

2020, no qual o candidato deverá anexar os seguintes documentos ao email com título 

“seleção publicitário” 

 

a) Cópia do documento de identificação com foto; 

b) Currículo Lattes atualizado; 

c) Cópia do diploma de graduação; 
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7 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

- O bolsista terá direito ao seguro contra acidentes durante o período de 

execução do Projeto em questão; 

- A seleção será feita por análise de currículo e entrevista; 

- Será dada preferência a docentes do ensino superior com experiência em atividades 

relacionadas à ensino, pesquisa e extensão; 

- Dúvidas e casos omissos serão dirimidos pela Coordenação do Projeto. 

 

 

_____________________________________ 

Miguel Sanches Neto 

Reitor 


