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Edital nº 47/2021            Pitanga, 21 de setembro de 2021. 

 
 

Divulga Campanha Outubro Rosa: Dignidade 

Feminina, promovida pela Faculdade de 

Ensino Superior do Centro do Paraná (UCP). 

 
A Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná (UCP), TORNA PÚBLICA a 

ação do Programa de Extensão “UCP Social”. 

 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

Art. 1º A ação consiste na arrecadação de kits de higiene pessoal para mulheres em 

situação de vulnerabilidade social e é uma campanha promovida pela Faculdade de Ensino 

Superior do Centro do Paraná (UCP) e demais instituições parceiras: Defensoria Pública do 

Estado do Paraná, Conselho da Comunidade da Comarca de Pitanga-PR, Coordenadoria 

Especial da Mulher, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e pela Câmara de 

Vereadores do Município de Pitanga-PR. 

 

Art. 2º As informações referentes à ação serão divulgadas no site da UCP – 

www.ucpparana.edu.br, nos murais e nas fanpages da Instituição de Ensino. 

 

II – DA PARTICIPAÇÃO 

 
 

Art. 3º Os interessados em participar da ação deverão montar um kit higiene, 

contendo: shampoo, condicionador, sabonete, creme dental, escova dental, absorvente e um 

par de chinelo Havaianas e/ou Ipanema ou de qualquer outra marca com modelo semelhante. 

 

Art. 4º Os kits devem ser entregues na Central do Acadêmico da Faculdade UCP 

(posto de coleta obrigatório para entrega dos kits pelos acadêmicos da faculdade, visando o 

controle das horas sociais) e as demais pessoas da comunidade podem entregar tanto na 
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Central do Acadêmico na UCP ou em algumas das instituições parceiras: Conselho da 

Comunidade da Comarca de Pitanga-PR, Coordenadoria Especial da Mulher e Câmara de 

Vereadores de Pitanga- Pr.  

Parágrafo Único: A entrega dos kits de higiene pessoal deverão ocorrer, nos postos de 

coletas, no período de 01 a 31 de outubro de 2021. 

 

Art. 5º Serão atribuídas, aos acadêmicos, cinco (05) horas sociais referentes à doação 

de cada kit de higiene pessoal.Art. 6º Cada acadêmico pode doar, para fins de horas sociais, 

no máximo um (01) kit de higiene pessoal. 

 

III – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Art. 6º A finalização da Campanha  Dignidade Feminina prevê a doação dos kits de 

higiene pessoal para as mulheres em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelas 

instituições parceiras: Defensoria Pública do Estado do Paraná, Conselho da Comunidade da 

Comarca de Pitanga-PR, Coordenadoria Especial da Mulher e pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher de Pitanga-PR. 

 

Art. 7º A divulgação da entrega dos kits será realizada por meio do site e das redes 

sociais da Instituição e das instituições parceiras desta campanha. 

 
Art. 8º O Conselho de Ensino e Pesquisa da Faculdade de Ensino Superior do Centro 

do Paraná (UCP) se encarregará de analisar casos omissos não constantes no presente edital. 

 

 

 

 

 

 

                                                  Professora Jane Silva Bührer Taques 

                                                                     Direção Geral 


