
 

 

 

 

INSTITUTO CARLOS CHAGAS – FIOCRUZ PARANÁ 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 

CIENTISTA-MADRINHA 

 

O Instituto Carlos Chagas – Fiocruz Paraná torna pública a realização de 

processo de seleção de estudantes do sexo feminino do ensino básico 

(Fundamental I, II e Ensino Médio) das escolas públicas de Curitiba – PR e região 

metropolitana, para participar no projeto Cientista-Madrinha. 

 

1. Do projeto: 

Este projeto reflete o compromisso institucional da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, reafirmando 

a importância da CT&I para inclusão de mais mulheres em áreas estratégicas 

para o desenvolvimento do país e o fortalecimento do papel da ciência para a 

redução das desigualdades sociais. Está em consonância com a Resolução 

A/RES/70/212 das Nações Unidas, que visa dar acesso e assegurar a 

participação plena e igualitária de mulheres e meninas nas carreiras de ciência 

e tecnologia. 

As estudantes selecionadas passarão um dia no Instituto Carlos Chagas/ Fiocruz 

Paraná, acompanhadas de cientistas mulheres, que serão designadas como 

suas madrinhas, para lhes mostrar o dia-a-dia da profissão, formas de atuação, 

possibilidades e desafios, e relatar suas experiências em sua atuação na área 

da Ciência e Tecnologia. 

O edital contempla 30 vagas para estudantes mulheres que estejam cursando o 

Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Ensino Médio profissionalizante. 



 

2. Dos objetivos: 

- estimular o interesse de crianças e adolescentes pela ciência e tecnologia; 

- incentivar meninas para o ingresso em carreiras científicas; 

- possibilitar a troca de experiências e expectativas entre jovens aspirantes à 

carreira científica e profissionais contemporâneas dedicadas à área de C&T. 

 

3. Dos requisitos: 

Para participar da seleção são requisitos exigidos: 

- Ser estudante do sexo feminino; 

- Estar matriculada na rede pública de ensino;  

- Estar cursando Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio ou 

Ensino Médio profissionalizante; 

- As estudantes menores de 18 anos deverão comparecer acompanhadas por 

um responsável; 

- O deslocamento ao ICC (ida e volta) será de inteira responsabilidade da 

estudante e sua família. O ICC não disponibilizará transporte para as 

participantes selecionadas. 

- Preenchimento da ficha de inscrição na página: 

https://docs.google.com/forms/d/1c7GRzg7eUosooPv4RpSnyR4SFK3t_UeiKou

4xJzUM_E/edit 

 

4. Da seleção: 

- Serão selecionadas 30 estudantes de idades variadas. 

- O critério de seleção será a escolha do texto produzido pela estudante, de 

acordo com seu nível de escolaridade: 

https://docs.google.com/forms/d/1c7GRzg7eUosooPv4RpSnyR4SFK3t_UeiKou4xJzUM_E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1c7GRzg7eUosooPv4RpSnyR4SFK3t_UeiKou4xJzUM_E/edit


     

      Para estudantes do Ensino Fundamental I: 01 (um) parágrafo escrito 

      Para estudantes do Ensino Fundamental II: dois (02) parágrafos escritos 

       Para estudantes do Ensino Médio: Um texto com mínimo de 10 linhas 

- O tema da redação será: “Cientista-Madrinha!! Eu queria tanto.....” 

 

 

5. Da divulgação do resultado: 

O resultado será publicado no site do ICC; 

Será enviado um email ao endereço cadastrado pela estudante, confirmando sua 

aprovação. 

 

6. Da participação: 

- Para participar é necessária a confirmação de interesse respondendo ao email 

recebido; 

- Assinatura pelos responsáveis do Termo de Autorização de Uso de Imagem e 

de som (que será enviado pelo ICC ao email das selecionadas). Caso a 

estudante seja maior de idade, ela própria deverá assiná-lo. Este Termo consta 

no formulário de inscrição, e deverá ser impresso, assinado, escaneado e 

anexado ao formulário de inscrição preenchido pela estudante, ou entregue 

pessoalmente no dia do evento. 

- As selecionadas deverão ter disponibilidade nos dias 24 e 25 de março. A data 

de visita (24 ou 25 de março) será designada pelo ICC. 

- As selecionadas receberão um email confirmando sua data de participação no 

evento. 



 

7.  Do evento: 

As alunas selecionadas deverão comparecer acompanhadas de um responsável 

ao Instituto Carlos Chagas – Fiocruz Paraná, situado à Rua Professor Algacyr 

Munhoz Mader, 3775, Cidade Industrial de Curitiba, às 9 horas. As atividades 

estão previstas para ocorrerem até 16:30 horas. 

A Fiocruz se responsabilizará pela alimentação das alunas selecionadas e seus 

responsáveis durante as atividades. 

 

8. Das disposições finais 

Demandas de informações e esclarecimentos acerca deste edital devem ser 

enviados ao correio eletrônico indicado neste edital de seleção: 

extensao.icc@fiocruz.br ou pelo telefone (41) 3316-3276. 

 

CRONOGRAMA 

Período de envio da inscrição: de 07 a 29 de fevereiro de 2020 

Divulgação do resultado: 13 de março de 2020 

Data da visita: 24 e 25 de março de 2020 

 

 

 

Curitiba, 07 de fevereiro de 2020 

Coordenação de Extensão do Instituto Carlos Chagas – Fiocruz Paraná 

mailto:extensao.icc@fiocruz.br

