
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – CED

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – CIN

EDITAL 01/2023/CK – BOLSA DE EXTENSÃO NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO

O Prof. Cezar Karpinski, coordenador do Projeto de Extensão “Conservação e restauração de obras 
raras  do  setor  de  Santa  Catarina  da  Biblioteca  Pública  de  Santa  Catarina”,  aprovado  no  Edital 
PROBOLSAS da Pró-Reitoria de Extensão

TORNA PÚBLICA A SELEÇÃO PARA 01 BOLSISTA

1.  O  objeto  deste  edital  é  01  bolsa  de  extensão  aprovada  no  PROBOLSAS  –  UFSC,  no  valor  de  
R$420,00, para atividades de 20h semanais no Projeto de Extensão “Conservação e restauração de 
obras raras do setor de Santa Catarina da Biblioteca Pública de Santa Catarina”.

1.1  O  bolsista  exercerá  suas  atividades  no  Laboratório  de  Conservação  e  Restauração  de 
Documentos (UFSC) e na Biblioteca Pública de Santa Catarina (BPSC), de forma presencial, e de  
acordo com o estabelecido no cronograma do projeto.
1.2 As atividades serão de auxílio ao coordenador e à equipe no atendimento às demandas do  
tratamento, podendo executar diagnóstico, higienização mecânica e acondicionamento.
1.3  Além  das  atividades  descritas  no  subitem  1.2,  o  bolsista  acompanhará  o  processo  de 
documentação do tratamento e a desempenhará a relatoria do projeto, atendendo às demandas 
do coordenador a partir de orientação constante e dialógica.

2. Para se inscrever, o discente deve possuir IAA igual ou superior a 8,0.

3. A responsabilidade do processo é do Prof. Cezar Karpinski, coordenador do projeto, que realizará a  
seleção a partir dos seguintes critérios: a) Índice Acadêmico (Peso 5,0); b) Entrevista (Peso 5,0).

3.1. Para o critério ‘a’, os candidatos deverão assinalar o IAA na tabela de inscrição e apresentar, 
no momento da entrevista, o Histórico Escolar.
3.2 Para o critério ‘b’, o encontro será presencial, com data, horário e local divulgados no site do  
Labcon. Na entrevista, o candidato poderá expor suas experiências, interesses e o que espera do 
desenvolvimento da atividade de extensão para sua formação universitária.

2. Os interessados devem preencher a tabela constante no  link de inscrição  disponível no site do 
Labcon até o dia 03/02/2023.

4. A Lista com os aprovados e classificado será publicada até o dia 10/02/2023 no site do Labcon.

5.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  coordenador  do  projeto,  ouvidas  as  conservadoras  e 
restauradoras colaboradoras do projeto.

Florianópolis, 30 de janeiro de 2023.
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