
                                                      
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

NÚCLEO MARIA DA PENHA -NUMAPE/UEPG 

 

EDITAL N° 007/2019 – NUMAPE/UEPG 

 

A Coordenadora do PROJETO DE EXTENSÃO NÚCLEO MARIA DA PENHA 

(NUMAPE/UEPG) da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG na 

Cidade de Ponta Grossa-PR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES torna pública a 

retificação do Edital 005/2019/NUMAPE, para acrescentar o artigo 10-A, que trata 

das atividades a ser desenvolvida pelo estudante bolsista de graduação do Curso de 

Psicologia, o § 6º e incisos no artigo 15, bem como a ficha de avaliação do(a) bolsista 

estudante de Psicologia – Anexo VIII, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 10. [...] 

Art. 10-A. Os Bolsistas Estudantes de Graduação do Curso de Psicologia 

desenvolverão as seguintes atividades sob a supervisão da Professora Orientadora, da 

Coordenação e do Profissional recém-formado da área: 

I. Prestar informações gerais às mulheres em situação de violência do município 

de Ponta Grossa. 

II. Realizar em conjunto com a psicóloga(o) e orientadora, estudos e pesquisas 

com a identificar os fatores de risco contra as mulheres e levantar as demandas 

na área da psicologia das usuárias do NUMAPE; 

III. Realizar trabalhos informativos (palestras, oficinas, eventos) sobre as sios 

direitos das mulheres, buscando contribuir com a prevenção e enfrentamento às 

situações de violência contra as mulheres, residentes na Comarca de Ponta 

Grossa - PR; 

IV. Produzir, publicar e apresentar trabalhos científicos relacionados à área de 

atuação do Projeto; 

V. Acompanhar as demais atividades desenvolvidas pela(o) psicóloga(o) de modo a 

contribuir com o cumprimento dos objetivos do Núcleo. 

[...] 

Art. 15. [...] 

§ 6º. Para a(o)s candidata(o)s às vagas de Bolsistas Estudantes de Graduação do 

Curso de Psicologia: 

I. Estágio comprovado na área de Psicologia, nos últimos 12 meses; 
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II. Estágio comprovado na área de violência doméstica e/ou familiar; 

III. Participação em eventos e congressos na área de violência doméstica e/ou 

familiar; 

IV. Participação em projetos de extensão na área de violência doméstica e/ou 

familiar;  

V. Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão na área de Psicologia. 

Participação em eventos e congressos, na área de Psicologia; Apresentação de 

painel e/ou artigos científicos sobre na área de violência doméstica e/ou familiar;  

[...] 

ANEXO VIII 

Edital SETI/USF nº 004/2019 – Edital NUMAPE nº 005/2019 – Edital retificação nº  007/2009 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

Critério para avaliação do currículo do Bolsista Estudante de Psicologia: 

 
Critérios 

 
Quantidade 
(Preencher) 

 
Pontuação 
(Preencher) 

Pontuação 
conferida pela 
comissão 

Estágio comprovado na área de Psicologia,nos últimos 
12 meses.Cada mês:0,1.Pontuação máxima = 0,5) 

   

Estágio comprovado na área de violência doméstica 
e/ou familiar; (Cada 03 meses: 0,5. Pontuação 
máxima = 1,0) 

   

Participação em eventos e congressos na área de 
violência doméstica e/ou familiar; (Cada evento: 0,1. 
Pontuação máxima = 1,0) 

   

Participação em projetos de extensão na área de 
violência doméstica e/ou familiar; (Cada projeto: 0,5. 
Pontuação máxima = 1,0) 

   

Participação em projetos de ensino, pesquisa e 
extensão na área de Psicologia. (Cada projeto: 0,1. 
Pontuação máxima = 0,5) 

   

Participação em eventos e congressos, na área de 
Psicologia; (Cada evento:0,1.Pontuação máxima = 1,0) 

   

Apresentação de painel e/ou artigos científicos na área 
de violência doméstica e/ou familiar; (Cada 
apresentação e/ou artigo: 0,5.Pontuação máxima= 1,0) 

   

 TOTAL   
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Nome da(o) Candidata(o):    

A(o) Candidata(o) concorda com a pontuação atribuída pela comissão após a 

conferência da documentação do currículo, mantendo a pontuação ou alterando para 

___________ Assinatura de concordância         _____________________________   

  

           Permanecem em vigor, íntegros e inalterados, todos os demais dispositivos do 

EDITAL Nº 005/2019-NUMAPE, não alterados pela presente retificação.  

 

Ponta Grossa, 17 de junho de 2019. 

 

       Profa. Dra. Maria Cristina Rauch Baranoski 

Coordenadora - NUMAPE 

 


