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

CENTRO PEDAGÓGICO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO – 

CPADC/SEDUC/SEMED 

EDITAL - 001/2014 – CPADC 

O Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico- 

CPADC/ICED/UFOPA - abre inscrições para a seleção de estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio de Escolas Municipais e Estaduais de Santarém, para o 

preenchimento de 74 vagas para composição das turmas de 2014 do Clube de 

Ciências da UFOPA (CCIUFOPA), com base nas seguintes disposições:  

1. Do Clube de Ciências 

1.1. O CCIUFOPA é um espaço de educação não formal que atende estudantes do 

ensino fundamental e médio para ampliar, difundir e aprofundar conhecimentos 

práticos e teóricos destes estudantes na área de Ciências. No CCIUFOPA o 

estudante tem a oportunidade de participar de visitas a laboratórios da UFOPA e 

outros espaços educativos fora da instituição, de aulas temáticas, aulas 

experimentais, gincanas, entre outras atividades, bem como elaboração e execução 

de projetos de iniciação científica para educação básica.  

2. Das vagas: 

2.1. Serão disponibilizadas 74 vagas nas 04 turmas, distribuídas como se segue: 

 19 vagas para a turma de Ensino Fundamental – Manhã (Terça-feira) 

 18 vagas para a turma de Ensino Fundamental – Tarde (Terça-feira) 

 22 vagas para a turma de Ensino Médio – Manhã (Quinta-feira) 

 15 vagas para a turma de Ensino Médio – Tarde (Quinta-feira) 

3. Dos horários das atividades do Clube de Ciências 

 Terça-feira – das 08h às 11h e das 14h às 17 horas – Ensino Fundamental 

 Quinta-feira – das 08h às 11h e das 14h às 17 horas – Ensino Médio 

 

4. Dos Candidatos: 



4.1. Poderão concorrer às vagas alunos regularmente matriculados em escolas 

públicas municipais e estaduais de Santarém a partir da 5ª série (6º ano) do 

Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio; 

5. Das inscrições: 

5.1. As inscrições deverão ser feitas na sala do CPADC/UFOPA – Campus de 

Santarém, localizado na Av. Marechal Rondon S/N, Bairro: Caranazal, no período de 

06 a 15 de maio de 2014, no horário das 8h30min às 12h e das 14h30min às 18h; 

5.2. Para fazer a inscrição, o candidato menor de 18 anos deverá comparecer 

acompanhado de um responsável; 

5.3. Não será cobrada taxa de inscrição nem mensalidade. 

5.4. Os documentos necessários para inscrição são: 

 Comprovante de matrícula do ano letivo de 2014 da escola em que está 

matriculado, indicando a série e o turno; 

 Cópia do Boletim do ano letivo de 2014; 

 Cópia do RG ou Certidão de Nascimento; 

 Ficha de inscrição preenchida (disponível no local de inscrição). 

5.5. O estudante que não entregar todos os documentos não participará do processo 

de seleção. 

 

6. Da seleção: 
 
6.1. A seleção dos estudantes ocorrerá em duas fases: 

 Análise dos documentos 

 Entrevista  

6.2. A lista com os nomes dos candidatos selecionados na 1ª fase, correspondente à 

“Análise de documentos”, que farão a entrevista, será divulgada no mural da UFOPA 

- Campus Rondon e no site http://www.ufopa.edu.br/editais/iced, no dia 16 de maio. 

6.3. A segunda fase, correspondente à entrevista, ocorrerá nos dias 19 e 20 de maio 

de 2014, em horário e local a ser divulgado pela comissão de seleção, juntamente 

com os nomes dos aprovados na primeira fase, no endereço indicado no item 6.2; 

6.3. O resultado final estará disponível no mural da UFOPA - Campus Rondon, e no 

site http://www.ufopa.edu.br/editais/iced a partir do dia 21 de maio de 2014. 

7. Da efetivação de matrícula e início das aulas: 

http://www.ufopa.edu.br/editais/iced
http://www.ufopa.edu.br/editais/iced


7.1. A efetivação da matrícula dos aprovados na seleção ocorrerá de 22 a 26 de maio, 

mediante a presença dos pais/responsável na sala do CPADC da UFOPA, Campus 

Rondon. Neste dia o responsável deve levar uma foto 3x4 recente do (a) estudante; 

7.2. A aula inaugural acontecerá no dia 27 de maio de 2014, e neste dia os 

pais/responsáveis devem comparecer juntamente com os estudantes para as 

devidas orientações. 

 

8. Cronograma 

 

Data Atividade 

06/05/2013 Lançamento do edital 

06/05 a 

15/05/2013 

Inscrições 

16/05/2013 Divulgação do resultado da 1ª fase (Análise de documentos) 

19/05 e 

20/05/2013 

Entrevistas 

21/05/2013 Resultado final 

22 a 26/05/2013 Efetivação da matrícula 

27/05/2013 Aula inaugural (com a presença dos pais/responsáveis) 

 

 

Santarém, 06 de maio de 2014. 
 

__________________________________ 

Glauco Cohen Ferreira Pantoja 
Coordenador do CPADC  

 
 
 


