
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET/IEG

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEN

EDITAL N° 001/2015 - PROEN, de 19 de Janeiro de 2015.

A Pró-Reitora de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, no uso das

suas atribuições conferidas pela Portaria nO 859, de 14 de Abril de 2014, publicada no Diário Oficial da

União em 15 de Abril de 2014, por meio da Coordenação do Programa de Educação Tutorial do

Instituto de Engenharia e Geociências - PET - IEG, torna público o período de inscrições de projetos que

fomentem a formação acadêmica de excelente nível na Universidade Federal do Oeste do Pará voltadas

para a Pesquisa, Ensino e Extensão no Instituto de Engenharia e Geociências - IEG, no âmbito do

Programa de Educação Tutorial- UFOPA - IEG.

1. OBJETIVO GERAL

O Programa de Educação Tutorial- UFOPA - IEG tem por objetivo estimular no Instituto de Engenharia e

Geociências a realização de projetos de pesquisa, ensino e extensão, utilizando-se de recursos humanos e

de infraestrutura disponíveis na Universidade Federal do Oeste do Pará e de seus colaboradores externos,

possibilitando a formação de um profissional crítico e atuante. Serão aceitas sugestões de projetos

submetidos por professores da UFOPA ou por alunos devidamente orientados por professores da UFOPA.

Os projetos sugeridos serão executados pelos alunos do PET, com a orientação de professores da UFOPA,

sob a gestão do tutor do PET.

2. ÁREAS TEMÁ TICAS CONTEMPLADAS

Será conferida prioridade as áreas temáticas relacionadas aos cursos ofertados pelo o IEG, sendo estas:

1. geociências;

2. ciências da computação;

3. engenharias;

4. educação nas áreas tecnológicas;

5. projetos relacionados a políticas públicas que envolvam as áreas de atuação do IEG.

t

A submissão de projetos voltados para outras áreas de interesse com foco nos temas relacionados com o

programa será considerada, desde que sejam apresentadas justificativas que demonstrem a . bilidade,

importância e pertinência das mesmas.
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3. CARACTERíSTICAS E REQUISITOS DOS PROJETOS A SEREM APRESENTADOS

São características e requisitos relevantes nos projetos a serem submetidos à avaliação de acordo com o

modelo em anexo a este edital (Anexo 11):

a) a participação obrigatória de, no mínimo, um professor ou pesquisador da UFOPA;

b) o comprometimento da proposta com a formação em nível de graduação para o avanço dos

temas de formação profissional, educação, tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade,

preferencialmente por meio de parcerias com escolas de ensino médio, escolas técnicas,

prefeitura, empresas locais, cooperativas e outros;

c) o caráter interdisciplinar envolvendo as áreas de formação profissional, educação, tecnologia,

meio ambiente e sustentabilidade;

d) a produção acadêmica de conhecimentos derivada, prioritariamente, de investigações

relacionadas às temáticas do Edital;

e) o comprometimento com a divulgação da produção de conhecimento em periódicos científicos

especializados de circulação nacional e/ou eventos científicos ou acadêmicos relacionados às

áreas do IEG;

f) a geração de impactos positivos no ensino de graduação, direta ou indiretamente;

g) a elaboração de uma estimativa do montante de recursos demandados;

h) a proposição de um conjunto de atividades voltadas ao ensino médio e fundamental, por meio

de arranjos criativos que possibilitem aos alunos desses níveis o contato com as temáticas do

Edital.

4. CARACTERíSTICAS E REQUISITOS DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO PROJETO

a) As equipes participantes do projeto deverão ser constituídas por pesquisadores/professores da

UFOPA e petianos vinculados ao PET-IEG, conforme explicitado neste Edital;

b) Os projetos deverão ter preferencialmente a duração de um ano para a execução das atividades.

Projetos com cronograma superior a um ano podem ser divididos em duas etapas anuais;

c) Os projetos deverão ter um Coordenador-Geral, preferencialmente, com larga experiência em

pesquisa e produção em sua área de atuação. O Coordenador-Geral figurará como proponente e

será responsável pelo encaminhamento do projeto, acompanhamento e interlocução do mesmo

junto ao Tutor do PET;

d) As parcerias estabelecidas no âmbito do Programa de Educação Tutorial - UFOPA - IEG devem

ser formalizadas por meio de cooperação que defina responsabilidades e competências devidas a

cada uma das partes envolvidas.
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5. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

Os projetos apresentados, obedecendo ao calendário abaixo, serão avaliados quanto a sua

viabilidade, importância, relevância e pertinência em consonância com os objetivos gerais do Programa de

Educação Tutorial (Portaria N° 976, de 27 de julho de 2010).

6. INSTRUÇÕES PARA A INSCRiÇÃO DE PROJETO

6.1. CRONOGRAMA

A apresentação de propostas de projeto para o Programa de Educação Tutoria/- UFOPA -/EG deverão

obedecer ao seguinte cronograma de atividades:

ATIVIDADES DATAS

Início das Inscrições dos projetos 26/01/2015

Data-limite para inscrição dos projetos 09/02/2015

Divulgação dos resultados 16/02/2015

6.2. PRAZO DE EXECUÇÃO E CUSTEIO

a) Duração máxima: 12 meses para execução das atividades do projeto, podendo ser prorrogada por

mais 12 meses;

b) Relacionar as fontes dos recursos, se necessários e disponíveis (empresas e/ou agências de

fomento, projetos da instituição), para a execução dos projetos.

6.3. CONDiÇÕES PARA INSCRiÇÃO DE PROJETOS

São condições para a inscrição de projetos:

a) Cumprimento do prazo de inscrição estabelecido neste Edital;

b) A conclusão da inscrição dar-se-à com o envio para o e-mail pet.ieg@ufopa.edu.br com cópia

para carolmarisol@gmail.com dos itens:

- Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (conforme modelo anexo I a esse

edital);

- Projeto (conforme modelo anexo 11 a esse edital);

- Termo de compromisso do orientador devidamente assinado (conforme anexo 111 a esse edital)

pelo professor/pesquisador líder do projeto.

6.4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

Projeto com pelo menos as informações contidas na ficha de inscrição, anexo I, no modelo de proposta de

projeto do PET-IEG, anexo 11,e termo de compromisso do orientador devidamente aSSinadf 111.
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7. RESULTADO

7.1 A relação das propostas aprovadas será divulgada pelo PET no site da UFOPA e no mural do IEG;

7.2 Todos os proponentes deste Edital tomarão conhecimento do parecer sobre sua proposta por intermédio

de correspondência.

8. DISPOSiÇÕES FINAIS

8.1 O PET-IEG reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas neste Edita!.

Santarém-PA, 19 de Janeiro de 2015 .

...

Maria de Fátima Sousa Lima, D. Se.
Pró-reitora de Ensino de Graduação - PROEN.

Portaria n° 859, de 14 de Abril de 2014.

--,,- ..•.•....f.\.toyo"ParolinaRios Coelho;-o.Se.
Tutora do PET IEG,;.--

Portaria n? 014, de 12 de maio de 2014.
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ANEXO I

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PETIIEG

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEN

FICHA DE INSCRiÇÃO

• DADOS DO ORIENT ADOR

Nome:

Telefone:

E-mail:

Unidade Acadêmica:

Programa:

• IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO DE ENSINO/PESQUISA! EXTENSÃO

Título:

Área temática:

Palavras-chave:

Santarém, _/_/20_

Assinatura do Orientador
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ANEXO 11

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET/IEG

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEN

MODELO DE PROPOSTA DE PROJETO

Resumo da proposta de proposta

Breve descrição da ideia do projeto a ser desenvolvido, enfocando nas características gerais da
proposta. Detalhes dos impactos da proposta podem ser preenchidos nos tópicos abaixo. Se não houver um
determinado tipo de impacto, basta preencher com "Não se aplica".

Objetivos

Metas a serem alcançadas durante o período de execução do projeto.

Justificativa

Relacionar os aspectos que evidenciem a relevância da proposta alinhada às temáticas do edital.

Metodologia:

Descrever o modo como se conduzirá a execução do projeto (por exemplo, levantamento
bibliográfico, pesquisas de campo, etc.).

Cronograma de atividades:

DESCRiÇÃO Mês
DAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ATIVIDADES

Recursos necessários

Especificar recursos como número rrumrno e máximo de petianos, computadores, software,
hardware, transporte, outros, e sua disponibilidade (existente na UFOPA ou a ser adquirido mediante
empresa e/ou órgão governamental).

Benefícibs para os petianos

Evidenciar os benefícios da proposta para os petianos como conhecimentos e experiências obtidos
com a execução do projeto.
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Benefícios para os alunos do IEG

Relacionar os impactos positivos do projeto sobre a qualidade do ensino, estrutura, cultura, outros,
em especial sobre as primeiras fases dos cursos do IEG.

Benefícios para comunidade

Expor os impactos positivos sobre a comunidade acadêmica da UFOPA, de Santarém e/ou da
região.

Atividades que podem ser ministradas a partir dos conhecimentos obtidos

Explanar sobre a possibilidade de desenvolver minicursos, oficinas ou outros que podem ser
ministrados aos petianos ou pelos petianos aos alunos do IEG a partir dos conhecimentos adquiridos
durante o projeto.

Eventos/revistas com potencial para publicação dos resultados do projeto

Mencionar os possíveis eventos/revistas estudantis, profissionais, acadêmicos, direcionados ao PET
ou à educação tecnológica locais, regionais, nacionais que podem divulgar os resultados do projeto
desenvolvido.

Impactos em políticas públicas

Expor os possíveis impactos positivos em políticas públicas para a comunidade local e/ou regional.

f
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ANEXO 11I

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PETlIEG

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROEN

TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR

Eu , RG nO , CPF
n" , docente na Universidade Federal do Oeste do Pará, no Instituto , tenho
ciência de que minha proposta de projeto ficará em um banco de dados do Programa de Educação Tutorial
Bacharelado Interdisciplinar em Tecnologia da Informação - PET IEG e me comprometo a informá-Ios
formalmente caso esta venha a ser desenvolvida fora do PET IEG.

Santarém - PA, _ de de 2015.

ASSINATURA DO ORIENTADOR
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