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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS JURÍCIAS 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA  

 

EDITAL  Nº 07/2018 – NPJ  

 PROJETO DE EXTENSÃO – MEIO AMBIENTE LABORAL 

 

O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ/SCJ publiciza, nos termos da 

RESOLUÇÃO 72/11 do CEPE, a abertura de processo seletivo para estudantes 

matriculados em disciplinas do NPJ, contando com 25 vagas junto ao Projeto 

de Extensão “MEIO AMBIENTE LABORAL”. As atividades a serem 

desenvolvidas no projeto extensionista objetivam: (a) catalogação de 

documentos atinentes à saúde do trabalhador e mapeamento dos agentes 

de risco incidentes no exercício da atividade de motorista profissional, 

tais como: exposição a ruído e vibração, desconforto térmico, 

desconformidade ergonômica, causas de violência nas estradas e 

acidentes automobilísticos; b) oficinas interdisciplinares acerca de temas 

transversais em meio ambiente do trabalho de motoristas profissionais; 

c) catalogar as políticas de segurança viária e trabalhista desenvolvida 

pelo estado-fiscal (PRF/MPT), d) políticas prevencionistas desenvolvidas 

pelos fabricante de veículos de grande porte; e) levantamento de dados e 

informações de saúde do trabalhador rodoviário. 

 

 

1. Inscrições: do dia 24 ao dia 27 de setembro de 2018, através do e-mail: 

npj.sj.ufpr@gmail.com, informar no assunto “Meio Ambiente Laboral”, no 

corpo do e-mail deve constar: nome, GRR, e-mail, curso, ano/período, 

turno, celular. 

2. Requisitos: Estar regularmente matriculado em disciplinas vinculadas 

ao Núcleo de Prática Jurídica do SCJ/UFPR, os casos excepcionais 

serão deliberados pelo professor. 

3. Entrevistas: os interessados devem comparecer à entrevista a ser 

realizada no dia 28 de setembro de 2018 às 8:30 horas no NPJ; 

4. Número de vagas: 25 vagas. 

5. Locais de encontros: preferencialmente nas dependências do Núcleo 

de Prática Jurídica e do Instituto Edésio Passos às sextas-feiras no 

período do início de tarde ou em local a ser definido pelo coordenador. 
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Cronograma Preliminar: 

DATA HORÁRIO 

28 de setembro 8:30 (entrevistas) 

05 de outubro 13:00 - Apresentação e distribuição de 

atividades 

19 de outubro 13:00/14:30 (oficinas) 

23 de novembro 13:00/14:30 (oficinas) 

30 de novembro 13:00/14:30 (seminários) 

07 de dezembro  13:00/14:30 (seminários) 

 

 

4. Bolsas: todas as vagas são, a princípio, para participação voluntária, sendo 

a seleção pertinente à bolsa realizada em momento oportuno, dentre os 

inscritos por meio deste Edital, de acordo com cronograma do Núcleo de 

Prática Jurídica da UFPR.  

5. Resultado esperado: Socializar o conhecimento científico, por meio de 

atividade de investigação teórico-prática, com a catalogação de dados relativos 

à saúde ocupacional do motorista profissional lastreado em dados e estudos e 

de ações estatais, com apresentação de resultados para a comunidade 

interessada.  

Curitiba, 20 de setembro de 2018. 

 

Prof. Dr. Sandro Lunard Nicoladeli 

Coordenador do Projeto de Extensão: Meio Ambiente do Trabalho 
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