
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – ICED 

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO - CPADC 
 

EDITAL Nº 003/CPADC/ICED 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE 
BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2014 

 
          O Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico do Instituto de 

Ciências da Educação – CPADC/ICED da UFOPA torna pública a inscrição de discentes 

candidatos a 04 (quatro) bolsas para atuação nas ações do projeto de extensão: CPADC 

DA UFOPA: Atividades de apoio ao ensino das Ciências, Matemática, Educação 

Ambiental e Astronomia. O valor da bolsa é  

de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais por um período de 12 meses (01/10/2014 a 

30/09/2015), para desenvolver as seguintes atividades:  

 

ATIVIDADES Orientador(a) 

Atuar junto as Olimpíadas Brasileiras de Física 
com o apoio do CPADC 

Prof. Ms. Marcos Gervânio A. Melo 

Realização de Estudos e Divulgação de 
Astronomia com o apoio do CPADC 

Prof. Ms. Marcos Gervânio A. Melo 

Apoio a Oficinas, minicursos e palestras ofertadas 
pelo CPADC 

Profª. Ms. Nilzilene G. de Figueiredo 

Apoio a eventos educacionais e científicos Prof. Ms. Glauco Cohen F. Pantoja 

 
 
I- DOS OBJETIVOS DO PROJETO 
 
Geral 

  Promover atividades de extensão, articuladas com ensino e pesquisa, relacionadas 

à educação em Ciências, Matemática, Educação ambiental e Astronomia. 

Específicos 

 Promover oficinas e minicursos a professores da educação básica que visam contribuir 

com a utilização de diferentes metodologias e tecnologias educacionais no ensino das 

Ciências, Matemática, Educação Ambiental e Astronomia; 

 Estimular e promover a formação científico-cultural de estudantes da Educação Bási-

ca por meio de atividades diversificadas, como palestras, aulas de campo, participação 



em eventos e desenvolvimento de projetos de investigação no Clube de Ciências da 

UFOPA (CCIUFOPA); 

 Oportunizar aos licenciando da UFOPA a vivência de experiências de ensino e apren-

dizagem capazes de contribuir para o desenvolvimento de habilidades inerentes ao 

ofício docente; 

 Promover atividades de ensino e divulgação da Astronomia para estudantes e profes-

sores da educação básica, além de incentivar a inserção no currículo escolar de conheci-

mentos da área; 

 Incentivar a prática docente reflexiva tanto em formação inicial quanto continuada; 

 Incitar e orientar professores em formação inicial e continuada para divulgação de prá-

ticas de sucesso nas escolas, através de trabalhos para exposição em eventos ou outros 

meios de divulgação; 

 Apoiar atividades relacionadas às Olimpíadas de Física (OBF e OBFEP) na região 

Oeste do Pará. 

 Utilizar materiais produzidos nas diferentes atividades do CPADC como fonte de pes-

quisa para publicação dos participantes. 

 Promover a integração de atividades com diferentes projetos institucionais, como PI-

BID, PIBIC e Prodocência, bem como projetos de docentes da UFOPA.  

 
 
II- DAS VAGAS 
 

ATIVIDADES  Nº de 
bolsas 

Público ou Perfil para vaga 

Atuar junto as Olimpíadas Brasileiras de 
Física com o apoio do CPADC 

01 Estudantes de graduação da 
UFOPA, preferencialmente da 
área de Física, que estejam entre 
o 2º e o 7º semestre de curso  

Realização de Estudos e Divulgação de 
Astronomia com o apoio do CPADC 

01 Estudantes de graduação da 
UFOPA preferencialmente da área 
de Física que estejam entre o 2º e 
o 7º semestre de curso 

Apoio a Oficinas, minicursos e palestras 
ofertadas pelo CPADC 

01 Estudantes de graduação da 
UFOPA que estejam entre o 2º e o 
7º semestre de curso 

Apoio a eventos educacionais e científicos 01 Estudantes de graduação da 
UFOPA que estejam entre o 2º e o 
7º semestre de curso 

 
 



III-DAS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO  

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFOPA em qualquer 
modalidade de ensino; 

b) Ter disponibilidade mínima de 20 (vinte) horas semanais, no período da manhã ou 
tarde, sem prejuízo das atividades acadêmicas do curso; 

c) Não estar vinculado a outro tipo de bolsa de fomento proveniente de órgãos públicos 
(exceto bolsa do Programa Nacional de Assistência Estudantil, no âmbito da Pró-Reitoria 
de Gestão Estudantil); 

d) Estar cursando, no segundo semestre letivo de 2014, entre o segundo e o penúltimo 
semestre da graduação; 

e) Não possuir qualquer vínculo empregatício. 

 
IV- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO E EFETIVAÇÃO DA BOLSA 
 
Para a inscrição: 
 
a) Histórico escolar atualizado; 

b) Cópia do comprovante de matrícula; 

c) Currículo Lattes ou Vitae 

Somente após a seleção, caso o candidato seja aprovado, deverá entregar na sala 

do CPADC na sexta-feira, 26/09, os seguintes documentos: 

c) cópia do RG e CPF; 

d) cópia do comprovante de residência; 

e) ficha de inscrição do bolsista (Ver anexo III) 

f) comprovante de conta corrente (cópia do cartão ou outro equivalente). 

g) termo de compromisso do bolsista assinado (anexo IV); 

h) declaração de que não possui vínculo empregatício e nem estar vinculado à outra 

bolsa (anexo V); 

i) uma foto 3x4 recente 

 

V – INSCRIÇÕES 

Período: 23/09/2014 a 24/09/2014 

Horários: 08:30h  ás 12:00h e 14:30h às 18:00h 

Local: Secretaria do CPADC (Campus Rondon) 

 
 
VI – SELEÇÃO 
 
a) Através de ANÁLISE DE DOCUMENTOS e ENTREVISTA serão avaliados os perfis dos 



candidatos para exercer as atividades previstas nos planos de trabalho.  

b) O resultado da seleção será divulgado no mural do CPADC do Campus Rondon e na 

página do facebook (https://www.facebook.com/cpadcdaufopa) no dia 25/09 a partir das 

18h. 

c) A entrevista com os candidatos acontecerá no dia 25/09, pela manhã, na Sala do 

CPADC, Campus Rondon, em horário a ser divulgado no dia 24/09 a partir das 18h no 

mural do CPADC da UFOPA e na página do CPADC no facebook 

(https://www.facebook.com/cpadcdaufopa). 

 

VII – DA ELIMINAÇÃO 
 
Será eliminado o candidato que não apresentar a documentação acima citada e não 
comparecer no horário marcado à entrevista.  

 
VIII – CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 
 

Detalhamento Datas 

Inscrições De 23/09/2014 a 24/09/2014 

Análise dos documentos e Entrevistas 
(manhã, conferir horário) 

25/09/2014 (quinta-feira) 

Divulgação do resultado final no mural do 
CPADC, na página do facebook e no site da 

UFOPA a partir das 18h 
25/06 (quinta feira) 

Entrega de documentos complementares 
para os candidatos aprovados 

26/09/2014 (sexta-feira) 

 
 

Santarém/PA, 22 de setembro de 2014. 
 

 

________________________________ 

Glauco Cohen Ferreira Pantoja 
Coordenador do CPADC 

Portaria ICED Nº 001 de 10/02/2014 

https://www.facebook.com/cpadcdaufopa


ANEXO III 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DA CULTURA, COMUNIDADE E EXTENSÃO  
DIRETORIA DE EXTENSÃO 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS 
 

EDITAL PROCCE Nº 002/2014 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO – PIBEX – UFOPA/2014 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO BOLSISTA 

Dados Pessoais  
Nome:  

Nº de Matrícula:  

Instituto:  

Programa:  

Data de Nascimento:  

Nacionalidade:  

Sexo:  

Estado Civil:  

Endereço:  

Complemento:  

Município/Bairro:  

UF:  

CEP:  

Telefone:  

E-mail:  

 

 Documentos 
CPF:  

Carteira de Identidade:  

Data de Expedição:  

Órgão Emissor/UF:  

 

 Dados Bancários 
Banco:  

Agência:  

Conta bancária:  

 

 Dados da Bolsa 
Projeto:  

Plano de Trabalho:  

Orientador:  

 



ANEXO IV 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DA CULTURA, COMUNIDADE E EXTENSÃO  
DIRETORIA DE EXTENSÃO 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS 
 

EDITAL PROCCE Nº 002/2014 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO – PIBEX – UFOPA/2014 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 
 

 Eu, _________________________________________, aluno(a) do Programa de 
_____________________, devidamente matriculado(a) no __ semestre, da Universidade Federal do Oeste 
do Pará, residente na _____________________________________________________________, 
nº_____, bairro______________________________, telefone______________, e-
mail________________________________________________, portador(a) do RG 
nº_____________________, órgão emissor_________, data de emissão_______________, 
CPF__________________, possuidor(a) de conta corrente no Banco________________, nº da Conta 
Corrente _________________, Agência nº___________, selecionado(a) para exercer o Plano de 
Trabalho_____________________________________________________________, sob orientação do(a) 
professor(a) ___________________________________, vinculado ao Projeto de 
Extensão______________________________________________________________   

COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas: 
I – Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Universidade Federal do Oeste do Pará; 
II - Executar as atividades do Projeto de Extensão de acordo com o plano individual de trabalho sob a 
orientação do coordenador; 
III – Apresentar Relatório Semestral (06 meses) e Anual do trabalho desenvolvido ao Coordenador do 
Programa/Projeto; 
IV – Não possuir, no período de vigência da bolsa, vínculo empregatício ou qualquer outra modalidade de 
bolsa; 
V – Cumprir 20 (vinte) horas semanais de trabalho no Projeto de Extensão; 
VI – Ser assíduo, pontual e agir de forma respeitosa e ética nas atividades extensionistas e nos 
procedimentos administrativos; 
VII – Participar, obrigatoriamente, de qualquer evento de extensão promovido pela UFOPA, apresentando os 
resultados alcançados na execução do Projeto de Extensão. 
VIII - Fazer referência de minha condição de bolsista nas publicações e trabalhos apresentados; 
IX - No caso de desistência da bolsa, apresentar ao orientador e à PROCCE uma justificativa escrita e 
relatório das atividades realizadas; 
X - Apresentar os resultados do projeto de extensão na IV Jornada Acadêmica da UFOPA;  
XI – Devolver à UFOPA, em valores atualizados, as mensalidades recebidas indevidamente, caso algum 
item dos requisitos seja desrespeitado. 
 
O presente TERMO DE COMPROMISSO tem vigência de 01/10/2014 a 30/09/2015. 

 
Santarém, _____ de __________________ de 2014. 

 
_________________________________________ 

Assinatura do bolsista 
___________________________________________ 

Assinatura do Orientador 



ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DO BOLSISTA 
 
 
 
Eu, ________________________________________________, portador(a) do RG 
nº_____________, CPF______________, estudante regularmente matriculado(a) na Universidade 
Federal do Oeste do Pará – UFOPA, na Unidade Acadêmica____________, 
curso_____________________________, matrícula nº _______________________, declaro para 
os devidos fins, junto à Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão, que não possuo vínculo 
empregatício em instituições públicas ou privadas, nem usufruo de qualquer outra modalidade de 
bolsa (exceto bolsa permanência), estando, portanto, apto a desenvolver as atividades previstas 
no Programa de Bolsas de Extensão da UFOPA, com disponibilidade de 20 (vinte) horas 
semanais. Por serem verdadeiras as informações, dato e assino. 
 
 
 

Santarém, ___ de _________________ de 2014. 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do bolsista 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


