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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 2021-2022 

 

Projeto de extensão  

MOVIMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR – MAJUP ISABEL DA SILVA 

Em articulação com 

COLETIVO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E ASSESSORIA POPULAR (PLANTEAR) 

 

PROFESSOR COORDENADOR/ORIENTADOR: Ricardo Prestes Pazello. 

 

Nº DE VAGAS: expectativa de 3 (três) bolsas, conforme a disponibilidade; e número não 
delimitado de voluntários. A carga horária semanal de bolsistas é de 12h e de voluntários é 
de 8h. 
 
INSCRIÇÃO: enviar até às 17h de 16/06/2021 (quarta-feira), em um arquivo único, as 
informações a seguir para ricardo2p@yahoo.com.br : 
a) Nome completo; b) CPF; c) Matrícula UFPR; d) Endereço(s) eletrônico(s); e) Telefone(s); 
f) Curso UFPR, ano/semestre e período; g) Informar se é estudante cotista ou não; h) 
Dados bancários (Agência e Conta Corrente); i) Carta de apresentação e intenções 
(escrever não mais que uma página sobre sua trajetória e o porquê de estar se 
candidatando à bolsa de extensão junto ao MAJUP Isabel da Silva). 
*Anexar à mesma mensagem eletrônica: I. Comprovante de matrícula; e II. Histórico 
escolar. 
 
DATA DA ENTREVISTA: quinta-feira, 17/06/2021, às 10h (após envio da inscrição, será 
informado por correio eletrônico o endereço da reunião virtual via Plataforma Teams). 
 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: acompanhamentos das ações 
interdisciplinares de assessoria jurídica universitária popular junto a movimentos sociais do 
campo, povos e comunidades tradicionais, envolvendo as áreas de planejamento territorial, 
questão fundiária e agroecologia, na perspectiva de atuação que contemple trabalho 
técnico-jurídico, político-organizativo e pedagógico popular. Além disso, as atividades 
dedicam-se ao resgate da história e memória da assessoria jurídica popular, por meio de 
entrevistas e debates públicos, amparando-se na indissociabilidade entre extensão, 
pesquisa e ensino. 
 
 

Curitiba, 11 de junho de 2021. 
 

 

IMPORTANTE 
O MAJUP Isabel da Silva está pleiteando bolsas, junto à PROEC/UFPR e ao projeto “Planejamento Territorial, 
Questão Fundiária e Agroecologia”, que ainda não foram distribuídas. Conforme houver esta distribuição, será 
utilizada a lista de estudantes aprovadas/os, de acordo com a seleção feita. 
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