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Universidade Federal do Oeste do Pará 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

Diretoria de Ensino de Graduação 

Coordenação de Projetos Educacionais  

 

 

 

SELEÇÃO DE RELATOS DE EXPERIÊNCIA NO PROGRAMA DE MONITORIA 

ACADÊMICA DA UFOPA PARA PUBLICAÇÃO EM LIVRO  

 

A Pró-Reitora de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Oeste do Pará convida os 

discentes monitores do Programa de Monitoria Acadêmica da Ufopa no ano de 2013 e 2014 e 

seus respectivos Professores-Orientadores a participar da SELEÇÃO DE TRABALHOS 

PARA A PUBLICAÇÃO EM LIVRO dos Relatos Experiência no Programa. Poderão ser 

publicados textos de natureza técnico-científica, cultural, resultantes da experiência no Programa de 

Monitoria Acadêmica da Ufopa no ano de 2013 e 2014.  

O trabalho deve ser de autoria individual, com a orientação do (a) professor (a) da 

disciplina/laboratório/projetos integrados ao qual o (a) discente foi monitor (a) no ano de 2013 e 

2014. Cada proponente poderá submeter apenas uma proposta a esta seleção. 

 

 

                                                              DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas na Coordenação de Projetos Educacionais da Proen, sala 413, 4º 

andar, Câmpus Amazônia/Ufopa. Os proponentes (monitor (a) e professor (a) – orientador (a)) 

devem preencher a ficha de inscrição (ANEXO I) e entregar o trabalho em duas vias, uma impressa 

e uma a ser enviada no e-mail: projetos.proen@ufopa.edu.br. Devendo constar: tema, autores, e-

mails, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências bibliográficas, devendo 

seguir rigorosamente as Normas de publicação em vigor. 

 

Os trabalhos para a publicação deverão estar em formato Word, papel tamanho A4, fonte do tema 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entrelinhas 1,5, margens direita e esquerda de 3,0 

cm, margens superior e inferior com 2,0 cm, alinhamento justificado; devem conter o título do 

trabalho em negrito e centralizado, nomes dos autores, com registro do e-mail e normalizado, de 
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acordo com as normas da ABNT, com o máximo de 10 páginas, incluindo referências e os quadros 

ou tabelas caso existam. 

 

CRITÉRIOS DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

 

A Comissão para análise dos Relatos de experiência do Programa de Monitoria da Universidade 

Federal do Oeste do Pará – Ufopa, instituída pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – Proen, 

fará a seleção das propostas de publicação correspondendo aos seguintes critérios: 

 

a) Originalidade e relevância social/acadêmica do tema; 

b) Apresentação consistente e qualidade acadêmica do texto; 

c) Adequação e correção da linguagem; 

d) Clareza e objetividade; 

e) Referências adequadas aos objetivos; 

f) Apresentação de resultados/conclusões. 

 

 

CRONOGRAMA 

Período de envio das propostas pelos autores 09 de julho até 31 de Agosto de 2015 

 

Observação: Os aceites dos trabalhos serão encaminhados posteriormente aos autores. 

 

 

 

Santarém, 08 de julho de 2015. 

 

 

MARIA DE FÁTIMA SOUSA LIMA 
Pró-reitora de Ensino de Graduação - PROEN 

Portaria nº 859, de 14 de Abril de 2014 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ — UFOPA 

 Av. Mendonça Furtado, 2946, Fátima Cep:68040-070 - Santarém, Pará, Brasil. 

 E-mail: projetos.proen@ufopa.edu.br / Fone: (093) 2101-6757. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

Universidade Federal do Oeste do Pará 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

Diretoria de Ensino de Graduação 

Coordenação de Projetos Educacionais  

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen) 

Diretoria de Ensino (DE) 

Coordenação de Projetos Educacionais (CPE) 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  

Seleção de trabalhos de Monitoria para publicação em Livro 

 

Nome Completo do discente: ________________________________________________________ 

Nome Completo do professor-orientador: ______________________________________________ 

Número de Inscrição do Candidato: ___________________________________________________ 

Título do Trabalho:________________________________________________________________ 

Data: ______/______/______ 

Recebido por: ________________________________           Protocolo nº ___________/ 201_____ 

 

DADOS PESSOAIS DO MONITOR (AUTOR) 

Nome Completo:                                                                             

Endereço:  N° Bairro: 

CEP: Telefone: E-mail: 

RG: CPF: Matrícula: 

Curso: Unidade Acadêmica:          Semestre: 

DADOS DO (A) PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A) 

Nome Completo: 

E-mail: Telefone: 

Titulação: Unidade Acadêmica: 

SIAPE: 

TITULO DO TRABALHO:  


