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EDITAL Nº 004/2013 –

CPADC

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE MONITORIA PARA ATUAÇÃO NO CLUBE
DE CIÊNCIAS DA UFOPA 2013
O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Científico (CPADC) do Instituto de Ciências da
Educação (ICED) a UFOPA torna pública a inscrição de graduandos candidatos a 3 (três) Bolsas do
Programa de Monitoria Acadêmica para atuação no projeto CLUBE DE CIÊNCIAS DA UFOPA:
espaço de iniciação científica e prática docente. A bolsa tem valor unitário de R$400,00
(quatrocentos reais) mensais, e será implementada no período de 3 (três) meses, com possibilidade de
prorrogação, para atuar na(s) Turmas do Clube de Ciências da UFOPA no ano de 2013.
I – CARACTERÍSTICAS GERAIS
O Clube de Ciências da UFOPA (CCIUFOPA), que faz parte do CPADC/ICED, desenvolve
atividades com estudantes do ensino fundamental e médio de Santarém, tais como: aulas teóricas e
práticas, palestras ministradas por profissionais em diversas áreas das Ciências, visitas orientadas a
museus, parques ambientais, empresas, exposições e desenvolvimento de projetos de iniciação
científica infanto-juvenis. Para isso, conta com a participação de licenciandos da UFOPA, atuando
como monitores das turmas, com orientação de docentes da instituição. O CCIUFOPA atua como um
espaço não formal de educação em Ciências no qual os licenciandos podem vivenciar a experiência de
ser professor antes mesmo de iniciar o Estágio, bem como oportuniza ao licenciando ter contato com
desenvolvimento de práticas interdisciplinares e iniciação científica.
II- DOS OBJETIVOS
Geral
Contribuir com a formação inicial de professores por meio da inserção dos licenciando na
prática antecipada à docência e da investigação no ensino de Ciências e Matemática, bem como
contribuir com melhoria da qualidade do ensino de Ciências e Matemática na região Oeste do Pará por
meio de ações voltadas para a iniciação científica de estudantes do Ensino Fundamental e Médio.
Específicos
I) Oportunizar aos licenciando da UFOPA a vivência de experiências de ensino e aprendizagem
capazes de contribuir para o desenvolvimento de habilidades inerentes ao trabalho docente;
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II) Desenvolver práticas didático-metodológicas diferenciadas, voltadas para o ensino de Ciências e
Matemática na Educação Básica, por meio do uso de estratégias de ensino inovadoras nas aulas do
CCIUFOPA;
III) Estimular e promover a formação científico-cultural de estudantes da Educação Básica por meio de
atividades diversificadas, como palestras, aulas de campo, participação em eventos, iniciação científica
infanto-juvenil etc.;
IV) Estimular e promover a produção e difusão do conhecimento científico por meio de ações
envolvendo estudantes da Educação Básica e Superior, como encontros e mostras científicas;
V) Estimular a aproximação entre Educação Básica e Superior, por meio da interação e de troca de
experiências, envolvendo estudantes e professores de Ciências e Matemática desses níveis de ensino;
VI) Investigar as contribuições das atividades desenvolvidas no CCIUFOPA para a formação
científico-cultural dos estudantes que participam do projeto.
VII) Proporcionar ao estudante de graduação da Universidade Federal Oeste do Pará, oportunidade de
aprofundamento no conhecimento e uma visão interdisciplinar da Ciência.
VIII) Criar condições para que os alunos possam desenvolver formas de pensamento e de
comportamento ao trabalho científico independente, agindo como colaborador da produção acadêmica;
III- NÚMERO DE VAGAS: 3 (três)
IV – PÚBLICO ALVO
Graduandos da Universidade Federal do Oeste do Pará que estejam cursando a formação
interdisciplinar II do ICED ou qualquer curso de Licenciatura da UFOPA, a partir do 2º semestre.
V – DAS ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE MONITOR
Os candidatos selecionados deveram participar do planejamento e execução de atividades de
ensino diferenciadas para as turmas do Clube de Ciências, organização de eventos, visitas de estudo,
orientação de projetos de investigação infanto-juvenil, elaboração de documentos diversos
relacionados ao Clube de Ciências e desenvolver atividade de investigação sobre as práticas realizadas
no Clube de Ciências, dentre outros.
VI - DAS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO


Estar regulamente matriculado na UFOPA;



Ter média maior ou igual a 7,0 (sete);



Ter disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades do projeto;
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Não ter vínculo empregatício;



Não ser bolsista de qualquer outro programa, à exceção da bolsa Permanência.

VII - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
– Histórico escolar atualizado;
– Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF);
– Comprovante de matrícula do semestre letivo em vigência;
– Declaração de que não possui vínculo empregatício;
– Comprovante de endereço e de conta corrente (os três últimos documentos serão solicitados apenas
após a seleção).
VIII – INSCRIÇÃO
Período: 1º/4/2013 a 3/4/2013
Horários: 8:30h às 12h e 14:30h às 18h
Local: Secretaria do CPADC (Campus Rondon)
IX – SELEÇÃO:


Análise de histórico



Entrevista

Os resultados serão divulgados na secretaria do CPADC, no mural do Campus Rondon, e no site da
UFOPA (www.ufopa.edu.br).
X – DA ELIMINAÇÃO
Será automaticamente eliminado o candidato que não apresentar a documentação acima citada.
XI – DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO
Atividade

Período

Local

Inscrições

01/04 a 03/04/2013

Sala do CPADC/Campus Rondon

Entrevista

04/04/2013

Sala do CPADC/Campus Rondon

Divulgação do Resultado Final da Seleção

05/04/2013

Mural da UFOPA

Santarém/PA, 27 de março de 2013.

_________________________________________
Everaldo Almeida do Carmo
Coordenador do CPADC
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