
 

 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA) 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (PROPPIT)   

 

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) através da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação Tecnológica (PROPPIT) comunica a abertura de inscrição para a seleção de 

candidatos ao Curso de Especialização em Jornalismo Científico, na modalidade presencial.  

1. OBJETIVO DO CURSO  

O objetivo do Curso é capacitar jornalistas para: 

Produção de informações sobre ciência para divulgação ao grande público em linguagem acessível, 

para reduzir a distância entre o conhecimento científico e o cotidiano das pessoas nos diversos 

meios de comunicação: TV, Rádio, Jornal impresso e Internet, a fim de reduzir-se a distância entre o 

conhecimento científico e o cotidiano das pessoas. 

2. DA CLIENTELA E VAGAS OFERECIDAS  

Serão ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas para profissionais de Comunicação com graduação em 

Comunicação Social e áreas afins. 

3. DO REGIME E DURAÇÃO  

O curso tem duração 360 horas e funcionará em regime de tempo parcial, funcionando nos meses de 

férias regulares no período noturno de segunda a sexta-feira, no horário de 18h45 às 21h45, e aos 

sábados as aulas ocorrerão no horário das 8h30 às 11h30, num período de  5 meses,  e mais 4 

(quatro) meses para a  elaboração de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC)/monografia.   

4. INSCRIÇÕES  

As inscrições estarão abertas no período de 18/05/2011 a 17/06/2011, nos dias úteis, no horário das 

8h30 às 12h e das 14h30 às 17h na Secretaria da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Tecnológica (PROPPIT), localizada no seguinte endereço: Avenida Vera Paz s/n Campus Tapajós – 

Santarém Pará. Informações pelo E-mail: proppit.ufopa@gmail.com. Telefone: (93) 2101-4917 

Secretaria (PROPPIT). A ficha de inscrição estará disponível no site: www.ufopa.edu.br. 

A Universidade reserva o direito de não iniciar o curso, enquanto as vagas não forem preenchidas.        

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO  

No ato da inscrição serão exigidos:  

1.  Ficha de inscrição, preenchida e assinada, cujas informações serão de inteira responsabilidade do 

candidato.  

2.  Cópia da carteira de identidade e do CPF;  
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3.  Cópia autenticada do diploma do curso de graduação em universidade reconhecida pelo MEC, 

nas áreas de exigência do curso.  

4.   Cópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação;  

5.  Curriculum vitae, com fotocópia da documentação comprobatória das atividades realizadas;  

6.   Uma carta de intenções, devidamente assinada, justificando o motivo que o levou à procura do 

curso; 

7.   1 fotografia 3x4.  

6. DA INSCRIÇÃO  

Horário e local: de 18/05/2011 a 17/06/2011 das 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h, na Secretaria da 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica (PROPPIT), na Avenida Vera Paz 

s/n Campus Tapajós – Santarém Pará. Telefone: (93) 2101-4917. 

7. DA SELEÇÃO  

A seleção dos candidatos será feita por meio de entrevista e pela análise da carta de intenção e do 

curriculum vitae. Serão classificados em ordem decrescente em função da média final obtida e o 

número de vagas ofertado. Em caso de empate, na média final, o critério de desempate será o do 

candidato de maior idade. 

Os inscritos terão seus nomes divulgados no site www.ufopa.edu.br e serão convocados para as 

entrevistas que começarão no dia 20 de junho, às 9 horas, na Sala de Reuniões do PGRNA 

(Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais da Amazônia), na UFOPA – Campus Tapajós. 

Resultado final: dia 25 de junho de 2011, a partir das 15h horas. A lista com os nomes dos candidatos 

selecionados estará disponível no site www.ufopa.edu.br e nos murais da universidade. 

7. 1 DA DESCLASSIFICAÇÃO  

Será desclassificado o candidato que:  

           1.  Deixar de cumprir qualquer um dos itens deste Edital;  

           2.  Não apresentar a documentação exigida no prazo determinado.  

8. DA MATRÍCULA  

A matrícula será realizada no período de 27 a 30/06/2011, na Secretaria da PROPPIT. O candidato 

selecionado deve preencher e assinar a ficha de matrícula, obrigando-se a cumprir os regulamentos 

e regimento do curso.  

 9. DA DESISTÊNCIA 

 Serão considerados desistentes os candidatos selecionados que não se matricularem nas datas 

previstas.   As vagas correspondentes serão preenchidas levando em consideração a ordem de 

classificação. 
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10. DO INÍCIO DO CURSO 

O curso terá seu início no dia 04 de julho de 2011, nas dependências do Hotel Amazônia Boulevard, 

localizado na Av. Mendonça Furtado, 2946, Bairro de Fátima – Santarém (Pará). O calendário das 

atividades com o período de realização das disciplinas será fornecido aos alunos no primeiro dia de 

aula. 

12. CALENDÁRIO  

Período de Inscrição  18/05 a 17/06 de 2011 Secretaria da Pró-reitoria de 

Pesquisa, Pós-graduação e 

Inovação Tecnológica 

(PROPPIT). Avenida Vera 

Paz s/n - Campus Tapajós 

– Santarém Pará. Telefones: 

(93) 2101-4917  

Seleção  18/06 a 24/06/2011 Secretaria PROPPIT  

Resultado Final  25/06/2011 Secretaria PROPPIT; site 

www.ufopa.edu.br 

Matrícula  27 a 30/06/2011 Secretaria PROPPIT  

Início das Aulas  04 de julho de 2011 Hotel Amazônia Boulevard, 

av. Mendonça Furtado, 

2946 – Bairro de Fátima.   

 
 

Prof. Dr. Manuel Sena Dutra 
Coordenador do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Jornalismo Científico 

 

Santarém, maio de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

Quadro das disciplinas/ Carga horária   

História da Ciência  40h/a 

Jornalismo Contemporâneo: teorias e 

tendências  

40h/a 

 

Discursos e práticas do jornalismo e da 

ciência  

40h/a 

 

Metodologias da Pesquisa em 

Jornalismo -  

40h/a 

Seminário 1 – Exposições e debates 

sobre os projetos/pautas dos Trabalhos 

de Conclusão/Monografias  

20h/a 

 

Laboratório 1– Pesquisa e Produção 

Jornalística: as fontes científicas  

40h/a 

 

Laboratório 2 – Linguagens: Jornalismo, 

Ciência e Tecnologia  

40h/a 

Seminário 2 – Temáticas Amazônicas 

Contemporâneas  

 20h/a 

 

Seminário 3 – Metodologia do Ensino 

Superior  

 20h/a 

 

Seminário  4 – Ética no Jornalismo –  

 

20h/a 

Trabalho de Conclusão/Monografias   40 h/a 

 

 

 

 

 



 

       

              

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA) 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (PROPPIT) 

 

1. Nome  

 

2. Data de Nascimento: ________________________  Local de nascimento:_____________________ 

3. Endereço Residencial: ________________________________________________________________ 

    Complemento: ______________________________          Bairro:  ____________________________ 

    Cidade: ___________________   Estado: __________ CEP: ______________________________

  

    Fone 1: ___________________    Fone 2: __________________ Fone 3: ______________________

  

    E-mail 1: _______________________ E-mail 2: _______________________________________ 

4. Carteira de Identidade: ________________________ CPF: ______________________________ 

Caso possua vínculo profissional, informe: 

5. Instituição ou Empresa: __________________________________________________________  

   Função: _________________________________________________________________________   

  Área de atuação: __________________________________________________________________  

   Endereço profissional:_____________________________________________________________  

   Complemento: _________________________   Bairro: __________________________________  

   Cidade: __________________  Estado:_____________  CEP: ______________  

   Fone comercial: __________________  Fax: _________________  

 

 

 

 



6. Resumo escolar (a partir da Graduação) 

 

Nível Curso Instituição Cidade/Estado Início Fim 

      

      

      

      

 

7. Conhecimento de idiomas: Responda (Regular, Bom ou Excelente) 

Idioma Leitura Conversação  Redação Compree

nsão 

     

     

 

Declaro que conheço as normas de seleção do curso de especialização em Jornalismo Científico e que 

as informações aqui prestadas e nos demais documentos entregues são verdadeiras.  

 

Assinatura   Local e Data 

 

 

 


