
 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – ICED 

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO - CPADC 

 

EDITAL – SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE MONITORIA 

ACADÊMICA 2014/1 

 

          O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Científico/Instituto de Ciências da Educação 

– CPADC/ICED da Universidade Federal do Oeste do Pará torna pública a inscrição de 

discentes candidatos à 02 (duas) Bolsas para atuação no Programa de Monitoria 

Acadêmica do CLUBE DE CIÊNCIAS DA UFOPA: espaço de iniciação científica e 

prática docente, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, no período 

do 1º semestre de 2014, para atuar na(s) Turmas do Clube de Ciências da Ufopa: 

 

 

 

ATIVIDADE(S)  VAGAS (BOLSAS) 

Atividades do Clube de Ciências da 
UFOPA 

02 (duas) 

 
 
I – CARACTERÍSTICAS GERAIS. 
 

 O CPADC/ICED através do Clube de Ciências da Ufopa desenvolve atividades que 

contam com a participação de licenciandos de todos os programas de licenciatura desta 

universidade, sendo assim, tais atividades podem ser consideradas “complementação dos 

estágios acadêmicos”, oportunizando  ao aluno vivenciar as experiências do professor, 

assim como, dar a este uma visão mais ampla das práticas pedagógicas na sala de aula a 

serem desenvolvidas pelos monitores.  

 

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; 

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- DAS VAGAS 
 

Disciplinas Turno Vaga Público ou Perfil para vaga 

 

 

 

 
 

Atividades do Clube de 
Ciências 

 

 

 

 
 

Manhã 

 

 

 

 
 

01 

Graduandos dos cursos de 
Biologia, Física Ambiental, 
Matemática, Geografia, letras, 
Pedagogia e das  
Licenciaturas integradas 
(Física e Matemática, 
Geografia e História e Biologia 
e Química) da Universidade 
Federal do Oeste do Pará, que 
estejam cursando entre o 2o e 
7º semestre. 



 
 
 
 
 

Atividades do Clube de 
Ciências 

 
 
 
 
 

Tarde 

 
 
 
 
 

01 

Graduandos dos cursos de 
Biologia, Física Ambiental, 
Matemática, Geografia, letras, 
Pedagogia e das  
Licenciaturas integradas 
(Física e Matemática, 
Geografia e História e Biologia 
e Química) da Universidade 
Federal do Oeste do Pará, que 
estejam cursando entre o 2o e 
7º semestre. 

 

 

IV – DAS ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE MONITOR 

 Os candidatos selecionados deverão participar do planejamento e execução de 

atividades de ensino diferenciadas para as turmas do Clube de Ciências, organização de 

eventos e visitas de estudo, orientação de projetos de investigação infanto-juvenil, 

elaboração de documentos diversos, desenvolver atividade de investigação sobre as 

práticas realizadas no Clube de Ciências, dentre outros. 

 

V-DAS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO 

• Estar regulamente matriculado em curso de graduação (listar os cursos do ICED). 

• Ter disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades do projeto. 

• Não ter vínculo empregatício. 

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

 

 
VI- 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). 

 

VII – INSCRIÇÃO 

Período: 06/05/2014 à 12/04/2014 

Horários: 08:30h ás 12:00h e 14:30h às 17:00h 

Local: Secretaria do CPADC (Campus Rondon) 

 

VIII – SELEÇÃO 
 

Critérios 



 Análise de documentos 

 Entrevista 

 

Os resultados serão divulgados na secretaria do CPADC, no mural do Campus Rondon. 

 

IX – DA ELIMINAÇÃO 
 
Será automaticamente eliminado o candidato que não apresentar a documentação acima 
citada. 

 
X – DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 
 

Detalhamento Datas 

Inscrições De 06/05 à 12/05/20114 

Análise dos documentos 13/05/2014 

Divulgação dos classificados para a 
entrevista 

13/05/2014 (Tarde) 

Entrevistas 14/05/2014 (Tarde) 

Divulgação do Resultado Final da 
Seleção 

14/05/2014 

 

 
 
 

Santarém/PA, 26 de março de 2014. 
 

 

 
 

________________________________ 

Glauco Cohen Ferreira Pantoja 
Coordenador em exercício do CPADC 

 
 


