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O Programa de Consolidação da Licenciaturas – Prodocência, foi 

consolidado em proposta institucional objeto do edital Prodocência 28/2010, no 
âmbito do Programa de Consolidação das Licenciaturas da Diretoria de 
Educação Básica Presencial/MEC, Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – CAPES. A UFOPA assumiu compromisso perante 
a CAPES em documento assinado pelo então Pró-Reitor de Ensino, Prof. 
Rodrigo Ramalho em 30 de agosto de 2010, iniciou suas atividades em março 
de 2011 e sofreu solução de continuidade neste mesmo ano devido às greves 
ocorridas no âmbito da Universidade, de seus funcionários técnico-
administrativos, assim como, e principalmente, da greve dos professores do 
Ensino Médio do Estado do Pará, vinculados à SEDUC. 

O objetivo do presente projeto de monitoria, tal como do projeto 
Prodocência, é promover o desenvolvimento da formação teórico-prática inicial 
dos licenciandos em Biologia, Física Ambiental, Geografia, Letras, Matemática 
e Pedagogia, assim como daqueles nas licenciaturas interdisciplinares (no 
novo modelo curricular) da UFOPA, pela aproximação e articulação alternativas 
entre essa formação e a realidade do trabalho docente nas escolas da rede 
pública de educação básica da Microrregião de Santarém – PA, através de um 
conjunto de propostas interdisciplinares experimentais que proporcionem novas 
perspectivas de atuação profissional para esses licenciandos – propostas estas 
coordenadas em um Laboratório Educacional Interdisciplinar”. 

Abaixo a relação dos candidatos aprovados na entrevista realizada no 
dia 15/03/2012. 
 

Curso: Letras/ Letras - Inglês 01 Vaga 

Thaiza Oliveira da Silva 

 
Curso: Matemática / Física - Matemática 02 Vagas 

Alessandro Aguiar 

Janelson Nogueira Xavier 

 

Curso: Geografia / Geografia - História 01 Vaga 

Andrei Nunes Figueira 

 
Curso: Biologia / Biologia - Química 02 Vagas 

Patrick Tenório da Cruz 

Paula Milena da Costa Buchalle 

 
 



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 
Os alunos selecionados deverão comparecer no dia 21 de março (Quarta-
feira), 08h às 12h, na sala do NAE/PRODOCÊNCIA, com os seguintes 
documentos  
- cópia de histórico escolar atualizado;  
- cópia do comprovante de matricula;  
- cópia do RG e CPF;  
- cópia do comprovante de residência;  
- e-mails e telefones atualizados  
- termo de compromisso* do bolsista assinado em três vias pelo bolsista e pelo 
seu orientador;  
- declaração de que não possui vínculo empregatício e nem está vinculado à 
outra bolsa (exceto bolsa permanência);  
- Ata de seleção do monitor bolsista;  
- Comprovante de conta corrente** (cópia do cartão ou outro equivalente, 
preferencialmente no Banco do Brasil).  
* Preencher no momento que entregar a documentação no 
NAE/PRODOCÊNCIA.  
** Não pode ser conta conjunta ou conta poupança. Caso algum dos 
selecionados não possua conta corrente (preferencialmente Banco do Brasil), 
procurar o NAE/PRODOCÊNCIA, na segunda feira (19/03/2012) pela manhã 
para emissão de uma declaração, a ser apresentada no banco para abertura de 
conta. 
 
 
 
 
Equipe Prodocência 


