UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – ICED
CENTRO PEDAGÓGICO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
EDITAL 02/2018 – CPADC/ICED/UFOPA
A Universidade Federal do Oeste do Pará, por meio do Centro pedagógico de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e do Projeto I Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais da
mesorregião do Baixo Amazonas-Pará (I FECITBA-PA), aprovado no edital nº 25/2017 do
CNPq/CAPES/MEC/MCTIC/SEPED para apoio à realização de Feiras de Ciências e Mostras
Científicas, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital que regerá o
processo de seleção de agentes de apoio aos trabalhos científicos e tecnológicos
escolares para a atuarem no projeto com as seguintes disposições.
1. DOS OBJETIVOS DO PROJETO I FECITBA-PA
● Auxiliar na elaboração e execução de projetos de investigação de caráter científico e
tecnológico desenvolvidos preferencialmente por estudantes de escolas públicas da
mesorregião do baixo Amazonas-Pará, orientados por seus professores;
● Estimular o gosto pelas Ciências e Tecnologias educacionais, para melhoria do ensino
e aprendizagem de conhecimentos científicos e tecnológicos, para estimular jovens
talentosos a seguirem carreira técnico-científica e a docência nessas áreas,
especialmente as meninas;
● Realizar a I Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais da mesorregião do Baixo
Amazonas-PA (FECITBA-PA), que ocorrerá no final de novembro de 2018, como
processo de culminância para apresentação dos melhores trabalhos após a
realização das feiras escolares.
2. DO PÚBLICO ALVO DAS OFICINAS
Professores que atuam nas áreas de Ciências Exatas e Naturais (Física, Química,
Matemática, Biologia, Ciências e áreas afins) e/ou que desenvolvam projetos na área de
Novas Tecnologias educacionais que tenham interesse em atuar no apoio aos professores
das escolas de sua localidade ou coordenadores/supervisor pedagógicos que tenham o
perfil para as funções a serem desempenhadas descritas no item 3 deste edital.
3. DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELOS(AS) AGENTES
3.1. O(a) candidato(a) selecionado(a) deverá:
i) Participar, obrigatoriamente, dos três encontros de oficinas de planejamento e formação
cujos dias e locais constam no item 5.1 deste edital;
ii) Auxiliar outros professores das escolas de seu polo/sua localidade no trabalho com
projetos de investigação;
iii) Estimular e apoiar à criação de Clubes de Ciências nas escolas da mesorregião de modo
a dar continuidade às ações iniciadas com esse projeto;
iv) Incentivar a organização de projetos de investigação durante o ano nas escolas durante o
período letivo;

v) Apoiar a realização das feiras escolares na sua localidade e ajudar na escolha dos
melhores trabalhos para exposição na I FECITBA-PA, que tem a previsão de ocorrer no final
de novembro de 2018 em Santarém-Pará.
4. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
a)
Ser professor, coordenador ou supervisor pedagógico em atividade no ambiente
escolar.
b) Preferencialmente estar em atividade no serviço público.
c) Preenchimento do formulário on-line disponível em: goo.gl/cEjUUc e anexo de cópia
digital dos documentos descritos no item 6.3 deste edital.
5. DO NÚMERO DE VAGAS, LOCAIS DE REALIZAÇÃO E CARGA HORÁRIA DAS
OFICINAS
5.1. Serão abertas duas turmas em Santarém e uma turma nos demais polos, cada uma
com 30 vagas por turma, totalizando 180 vagas, assim distribuídas:
MUNICÍPIO POLO*
Polo 1: Santarém

NÚMERO
DE VAGAS
60
(2 turmas)

Polo 2: Monte Alegre

30
(1 turma)

Polo 3: Juruti

30
(1 turma)

Polo 4: Oriximiná

30
(1 turma)

Polo 5: Almeirim

30
(1 turma)

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE
FORMAÇÃO DOS AGENTES
1º encontro: 04 e 05/05/2018
2º encontro: setembro/2018 (data a definir)
3º encontro: a combinar
1º encontro: 04 e 05/05/2018
2º encontro: setembro/2018 (data a definir)
3º encontro: a combinar
1º encontro: 11 e 12/05/2018
2º encontro: setembro/2018 (data a definir)
3º encontro: a combinar
1º encontro: 11 e 12/05/2018
2º encontro: setembro/2018 (data a definir)
3º encontro: a combinar
1º encontro: 18 e 19/05/2018
2º encontro: setembro/2018 (data a definir)
3º encontro: a combinar

* Os locais exatos de realização das oficinas nos municípios serão informados em aditivo posterior ao
lançamento deste edital, a ser publicado nos canais de comunicação do item 9 deste edital, mas informamos
que será na sede do município.

5.2. Os candidatos às vagas que pertencerem aos municípios do Baixo Amazonas podem se
inscrever em qualquer um dos polos, mas sugere-se que se inscrevam no polo mais próximo
à sua localidade pela facilidade de acesso;
5.3. A carga horária dessas oficinas (a constar na certificação) será de 70h, assim
distribuída:
● 32h presenciais, sendo dois encontros de 12h e um encontro de 8h;
● 28h de carga horária de orientação a professores das escolas devidamente
comprovadas.
● 10h de carga horária de apoio à realização da I FECITBA-PA.
5.4. Todos os agentes que participarem dos encontros e demais atividades receberão
certificado de participação emitido pela UFOPA, bem como premiação no dia da realização
da I FECITBA-PA;

5.5. Os agentes, caso sejam professores, também poderão orientar projetos de investigação
nas escolas para apresentar na I FECITBA e participarem da premiação das bolsas e
viagens à Feira Nacional. Só não poderão participar da avaliação de seus próprios trabalhos.
5.6. Os responsáveis pela formação dos agentes nas oficinas são docentes da UFOPA e
outros docentes colaboradores que fazem parte da equipe do projeto e possuem experiência
no desenvolvimento de projetos de investigação com estudantes da educação básica.
5.7. Não há no projeto previsão de orçamento para custeio de deslocamento dos agentes de
apoio selecionados para participação nas oficinas, devendo ser de responsabilidade do(a)
agente.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. Para fazer a inscrição o candidato deverá ter um e-mail pessoal válido e uma senha
deste e-mail para conseguir preencher o formulário. Caso não tenha, precisará criar um
antes de iniciar sua inscrição;
6.2. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente através do preenchimento de formulário
disponível no link: goo.gl/cEjUUc e o candidato precisará fazer login em um email pessoal
do gmail válido com sua senha;
6.3. No formulário de inscrição on-line devem ser anexados os seguintes documentos:
a) RG frente e verso (formato de imagem ou PDF)
b) CPF (formato de imagem ou PDF)
c) Documento(s) que declara(m) vínculo com a(s) escola(s) em que atua, a
função que exerce, e caso seja professor(a), com indicação de carga horária,
séries em que atua e disciplina (formato de imagem ou PDF)
d) Foto de rosto recente (formato imagem)
e) Comprovante emitido pela escola de que coordenou feiras ou Mostras de
ciências na escola nos últimos três anos (SOMENTE PARA QUEM
COORDENOU)
f) Comprovante emitido pela escola de que orientou trabalho(s) para feiras ou
Mostras de ciências na escola nos últimos três anos (SOMENTE PARA QUEM
ORIENTOU)
6.4. O formulário de inscrições estará disponível de 14:00h do dia 23/03/2018 até 23:59h do
dia 22/04/2018.
6.5. Não será cobrada taxa de inscrição nem mensalidade para participação nas oficinas.
6.6. Todos os documentos obrigatórios devem ser anexados e perguntas obrigatórias
deverão ser respondidas para que você possa nos enviar o formulário e sua inscrição seja
efetivada.
6.7. Ao final do preenchimento você receberá na tela uma mensagem de confirmação de
inscrição automaticamente e você pode escolher se quer receber uma cópia das respostas
em seu e-mail.
6.8. Qualquer dúvida pode ser sanada através do e-mail fecitba.ufopa@gmail.com, ou na
sala do CPADC da UFOPA - Campus localizado na Av. Marechal Rondon, em Santarém, de
14:00h às 18:00h, ou por meio do telefone (93) 2101-3609.
7. DA SELEÇÃO
7.1. Caso o número de inscritos por polo não ultrapasse o número de vagas disponibilizadas,
todos estarão automaticamente aprovados para a composição das turmas, mas o(a)
candidato(a) deve estar atenta ao resultado nos endereços indicados do item 9 deste edital e

devem comparecer no período marcado no cronograma deste edital para as oficinas de
formação.
7.2. Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas por polo, a seleção
obedecerá os critérios abaixo, nessa ordem:
a) Disponibilidade de tempo para as atividades descritas no item 3 deste edital;
b) Ter coordenado feiras ou Mostras de ciências na escola nos últimos três anos
(devidamente comprovado no formulário de inscrição);
c) Ter orientado projetos para feiras ou Mostras de ciências na escola nos últimos três anos
(com comprovante devidamente anexado no formulário de inscrição on-line).
8. DA ELIMINAÇÃO
8.1. Será automaticamente eliminado o candidato que não anexar adequadamente a
documentação indicada no item 6.3 e não preencher os requisitos do item 4 deste edital.
9. DO RESULTADO FINAL
9.1. O resultado final será divulgado no dia 27/04 no site da UFOPA
(www.ufopa.edu.br/editais/iced/editais-2018) e nas páginas do facebook do CPADC
(www.facebook.com/cpadcdaufopa/), bem como nos murais do campus rondon da UFOPA
em Santarém.
10. Cronograma
Data
Lançamento do
edital
Início das
inscrições
Final das
inscrições
Resultado final
1º encontro das
Oficinas de
formação dos
agentes
2º encontro das
Oficinas de
formação dos
Agentes
3º encontro das
Oficinas de
formação dos
agentes
Realização das
Feiras escolares
Inscrições de
trabalhos na I
FECITBA-PA
Realização da I
FECITBA-PA

Atividades
23/03/2018 no site da UFOPA: www.ufopa.edu.br/editais/iced/editais-2018
e na página do CPADC da UFOPA www.facebook.com/cpadcdaufopa/
14:00h do dia 23/03/2018
Exclusivamente no endereço: goo.gl/cEjUUc
23:59h do dia 22/04/2018

27/04/2018 no site da UFOPA: www.ufopa.edu.br/editais/iced/editais-2018
e na página do CPADC da UFOPA www.facebook.com/cpadcdaufopa/
Abril - Conferir item 5 deste edital para verificar as datas por polo

Setembro (data a definir)

A definir
Setembro a Outubro de 2018
Outubro a Novembro de 2018
Novembro de de 2018

em Santarém

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Casos omissos a esse edital serão decididos pela equipe do projeto da I FECITBA.
11.2. Outras informações sobre a I Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais da
Mesorregião do Baixo Amazonas-Pará podem ser consultadas no folder do anexo 1 deste
edital.
Santarém, 23 de março de 2018.

Nilzilene Gomes de Figueiredo
Coordenadora do CPADC
Coordenação da I FECITBA-PA

