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EDITAL – 001/2012 – SELEÇÃO DE BOLSISTAS (PROEXT/MEC-2012) 

 

 
        A coordenação do programa de extensão “Africanidades em sala aula: formando 
professores para o ensino de Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas públicas de Santarém-
PA” informa que estão abertas as inscrições para seleção de 05 (cinco) discentes que 
atuarão como bolsistas do programa. 
 
I – Objetivos do programa de extensão: 
 
         Considerando a necessidade de implementação da Lei 10. 639, de 09 de Janeiro de 2003 
(que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e médio, oficiais e particulares nas áreas de Educação Artística e de 
Literatura e História Brasileiras), o programa Africanidades em sala de aula: formando professores 
para o ensino de Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas públicas de Santarém-PA, 
sustentado pelas “Diretrizes Curriculares nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana” (CNE/CP 03/2004), tem por 
objetivo central promover, a partir das várias dimensões que envolvem a temática “Cultura Afro-
Brasileira e Africana”, a formação dos professores das escolas públicas de Santarém-PA, com 
intuito de constituir “novas mentalidades”, posturas profissionais reflexivas e críticas diante do 
tema e, sobretudo, uma educação antirracista e reparadora. De maneira mais específica, o que se 
propõe aqui é a realização de um curso de formação continuada para os educadores, que se 
constitua como espaço de desconstrução de estereótipos e ideologias racistas e possibilite a 
formulação de um processo de re-significação dos elementos culturais afro-brasileiros e africanos.  

  
II – Objetivos da bolsa de extensão: 
 
 Contribuir na formação do licenciando, visto que necessariamente esse entrará em contato 

com a realidade educacional do município, seus problemas e desafios;  
 Sensibilizar, por meio de debates promovidos pelo Grupo de Pesquisa “Literatura, ensino e 

africanidades”, o estudante-bolsista para a necessidade de se constituir na escola uma 
educação antirracista;  

 Promover a leitura crítica da temática “Cultura Afro-Brasileira e Africana”, com o objetivo 
que garantir um ensino reparador que não desconsidere a importância da inserção das 
literaturas africanas e afrobrasileiras no currículo escolar. 

 
 
 
 
 
 



III – Requisitos para inscrição: 
 Estar regularmente matriculado, entre o segundo e o penúltimo semestre, nos cursos de 

Licenciatura em Letras, Pedagogia ou História da Universidade Federal do Oeste do Pará, 
em qualquer modalidade de ensino; 

 Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para realização das atividades do 
programa, considerando que tais atividades serão realizadas no município de Santarém; 

 Não possuir vínculo empregatício. 
 
IV – Inscrição: 
 Período: de 15 a 27/02/2012; 
 Horário: 8h30 as 11h30 e 14h30 as 17h30; 
 Local: Programa de Letras (Bloco-3, Campus Rondon, Fone: 93-2101-3649). 

 
V – Documentos necessários para inscrição: 
 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada; 
 Comprovante de matrícula; 
 Histórico acadêmico atualizado; 
 Declaração de disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais, bem como de que não possui 

vínculo empregatício. 
 
VI – Etapas da Seleção: 
 1ª: Avaliação discursiva escrita (sobre as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana” – Parecer CNE/CP 03/2004).  Data: 28/02/2012; horário: 9h; Local: 
Sala do Laboratório de Letras, Bloco 3, Campus Rondon; 

 2ª: Entrevista; 
 3ª: Análise de histórico acadêmico. 
 Divulgação do resultado final: a partir do dia 29/02/2012. 

Obs.: O Parecer CNE/CP 03/2004 será disponibilizado para cópia. 
 
 VII – Funções do bolsista: 
 

 Colaborar na preparação/organização das atividades do programa e dos encontros do 
curso de formação de professores, inclusive como monitor(a) dos docentes que ministrarão 
aulas nas etapas do curso; 

 Participar das atividades e dos estudos do Grupo de Pesquisa “Literatura, ensino e 
africanidades”. 

 

 
 VIII – Vigência da bolsa: 12 meses 
  
IX - Valor da bolsa: 360,00 (trezentos e sessenta reais) mensais. 
 
 

Santarém, 14 de fevereiro de 2012 
 
 

Prof. MSc. Luiz Fernando de França 
Coordenador do Programa de Extensão “Africanidades em sala de aula” 

Docente do Programa de Letras-ICED 
 


