UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA
PLANO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PARFOR
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E FÍSICA

EDITAL - 01/2013 – PARFOR/UFOPA
A Coordenação do Projeto: Uso de Tic’s como estratégia no ensino de Física e
Matemática, abre inscrições para a seleção de acadêmicos do PARFOR-UFOPA das turmas 2010
e 2011 de Licenciatura integrada em Física e Matemática dos municípios de Oriximiná, Juruti e
Santarém para o preenchimento de 40 vagas para a participação nas “Oficinas para uso de
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC’s) como estratégia no ensino de Física e
Matemática”.
1. Dos Candidatos:
 Poderão concorrer às vagas acadêmicos regularmente matriculados no PARFOR-UFOPA que
estejam cursando Licenciatura em Matemática e Física, Turmas 2010 ou 2011, nos municípios de
Santarém, Oriximiná e Óbidos.
2. Das vagas:
 Serão disponibilizadas 40 vagas distribuídos em 2 municípios-polo (Santarém e Oriximiná),
sendo 20 vagas para o município de Santarém e 20 vagas para o município de Oriximiná.
3. Das oficinas:
 As oficinas têm como objetivo geral promover o uso de tecnologias de informação e
comunicação – TIC’s no processo de ensino-aprendizagem dos professores-alunos das turmas de
Licenciatura Integrada em Física e Matemática do PARFOR no polo de Santarém e Oriximiná.
 As oficinas ocorrerão somente nos polos de Santarém e Oriximiná.
 Os participantes com frequência igual ou superior a 75% das atividades terão direito a
certificado de 32h.
 As oficinas ocorrerão aos sábados e domingos nos meses de março e abril de 2013.
 As oficinas iniciarão no dia 02/03/2013 em Santarém e 23/03/2013 em Oriximiná.
 Os alunos selecionados poderão receber ajuda de custo para participação nas oficinas.
4. Das inscrições:
 As inscrições poderão ser feitas de 07 a 18 de janeiro de 2013 na secretaria do
PARFOR/UFOPA - Campus de Santarém, Oriximiná ou Juruti, sendo que os inscritos em Juruti
concorrerão entre as 20 vagas de Oriximiná.
 Edital e ficha de inscrição estarão disponíveis na secretaria do PARFOR no município ou no
site: www.ufopa.edu.br
 Não será cobrada taxa de inscrição, nem mensalidade.
5. Dos documentos necessários para a inscrição:
 Currículo;

 Declaração emitida pela secretaria do PARFOR do município, com as notas disponíveis das
disciplinas realizadas pelo candidato;
 Declaração da escola ou SEMED em que atua como professor, indicando o tempo de atuação,
nível de ensino, série e disciplina (s) que ministra.
 Ficha de inscrição preenchida.

6. Da seleção:
 Análise do Currículo
 Análise do desempenho nas disciplinas cursadas no PARFOR
 Análise da ficha de inscrição
7. Dos resultados:
Divulgação do resultado final da seleção: 01/02/2013.
8. Cronograma

Atividade
Lançamento do edital
Inscrições
Resultado
Oficina A (Santarém) – 16h
Oficina A (Oriximiná) – 16h
Oficina B (Santarém) – 16h
Oficina B (Oriximiná) – 16h

Período
03/01/2012
07 a 18/01/2012
01/02/2012
02 e 03/03/2013
23 e 24/03/2013
06 e 07/04/2013
20 e 21/04/2013

9. Disposições Finais
O Cronograma poderá ser alterado de acordo com a necessidade da equipe do Projeto.

Santarém, 03 de janeiro de 2013.

___________________________________
Manoel Roberval Pimentel Santos
Coordenador do Projeto

