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CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROJETO DE EXTENSÃO  

“Um museu para todos: Programas de Acessibilidade” 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a Rede de Museus da UFPel convidam os alunos 

universitários para compor a equipe do projeto de extensão “Um museu para todos: 

Programas de Acessibilidade”.  

1. QUEM PODE PARTICIPAR 

- Alunos de graduação de todos os cursos, a partir do terceiro semestre, com 

prioridade para Terapia Ocupacional, Museologia, Arquitetura e Urbanismo, 

Engenharia de produção, considerando a afinidade inerente às atividades a serem 

desenvolvidas. 

- Alunos de pós-graduação de áreas afins.  

- Alunos com deficiência são bem vindos. 

- Ter disponibilidade de horário nas manhãs de terças e quintas feiras. 

- Alunos de primeiro ano de curso poderão participação da seleção, caso comprovem 

experiência na área de acessibilidade. 

2. OBJETIVOS DO PROJETO: 

Desenvolver os Programas de Acessibilidade dos três museus da UFPel (Museu de 

Ciências Naturais Carlos Ritter, Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo e Museu do Doce) e 

do Museu Municipal Parque da Baronesa. Para tal, desenvolverá ações que envolvem 

desde o diagnóstico de acessibilidade destes ambientes culturais, oficinas de 

sensibilização e instrumentalização das equipes dos museus para recepção de públicos 

com deficiência e elaboração do Programa de Acessibilidade em si.  

3. COMO PARTICIPAR: 

- Preencher e enviar no prazo estipulado o formulário disponível no link, no período de 

08 a 11 de outubro de 2019. 

- Anexar histórico acadêmico atualizado. 

4. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

- A validação da candidatura será considerada através do preenchimento correto do 

formulário.  

- A seleção será feita por uma Comissão de Avaliação composta por três servidores 

vinculados à PREC. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe14wXAQ43AKWk6RoL0gPFNCazcHp2fQf3JyQ1spZ1LxX7E0g/viewform?usp=pp_url
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- Avaliação será feita conforme ordem de inscrição, por meio da justificativa para a 

participação no projeto e análise do histórico acadêmico. 

- Serão ofertadas 10 vagas para participação voluntária no projeto. 

- Havendo mais propostas válidas do que vagas, os excedentes serão colocados em 

uma lista de suplentes e poderão ser chamados em casos de desistência ao longo do 

projeto. 

- A inscrição será confirmada por e-mail, junto com o convite para uma reunião prévia 

para as orientações. 

5. DA PARTICIPAÇÃO 

- Os alunos selecionados devem participar de uma reunião prévia, em data a ser 

agendada, onde serão dadas orientações sobre o desenvolvimento e cronograma do 

projeto.   

- Os alunos selecionados deverão assumir a responsabilidade de sua permanência no 

projeto.  

- Ao final do projeto, os participantes receberão certificados de extensão pelas horas 

de atividades.  

6. DIVULGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO FINAL DA EQUIPE 

- A lista de selecionados e suplentes será disponibilizada no site da PREC.  

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

- Os casos omissos na presente Chamada serão resolvidos pela Coordenadoria de 

Patrimônio e Comunidades e pela Coordenação do projeto.  

- A PREC não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de 

eventuais problemas técnicos e de congestionamento nas linhas de comunicação, 

devendo as inscrições ser realizadas com antecedência ao prazo limite, dentro do 

período informado nesta chamada. 

8. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 08 a 11 de outubro  

Análise das inscrições 14 e 15 de outubro 

Resultado final  18 de outubro 

 
Silvana de Fátima Bojanoski 

Coordenadora de Patrimônio Cultural e Comunidade - PREC 
Universidade Federal de Pelotas 

 


