
    

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

COMITÊ GESTOR DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

Edital Nº 03/2019 do Comitê Gestor dos Programas Institucionais (CGPrits) 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADO  

 

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), considerando o Resultado Final de seleção de Projetos 

com  inscrições  homologadas  no Edital nº  03/2019  do  Comitê  Gestor  dos  Programas  Institucionais 

(CGPrits), referente ao Programa Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (PEEx), torna pública a 

concessão de 04 bolsas PEEx-graduação e cadastro para eventuais voluntários  para discentes de graduação 

que atendam aos requisitos previamente definidos no edital nº 03/2019, termo aditivo nº 001 e eventuais 

retificações, bem como as normas desta chamada simplificada.  

1. Título do Projeto e Docente Coordenador/equipe 

PROJETO 

Preservação, pesquisa e ensino com documentos históricos de Santarém (Séculos XIX-XX) 

 

Docente Coordenador/equipe 

André Dioney Fonseca 

Gefferson Ramos Rodrigues 

Isabel Teresa Creão Augusto 

Wania Alexandrino Viana 

 

  

2. Principais objetivos do projeto vinculado ao grupo: 

 

 Promover integração do ensino, pesquisa e extensão no curso de Licenciatura em História a partir de 

atividades vinculadas ao acervo documental do Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas 

(CDHBA).  

 Realizar monitoria de laboratório de ensino; 

 Sistematizar e realizar pesquisa nos fundos documentais: Registros de Nascimento, Registros de Óbito, 

Registros de Casamento e Inventários e Testamentos de Santarém de 1890 à 1960; 

Oferecer ações nas escolas sobre a relação entre os dados do CHDBA e a sociedade. 

3. Descrição dos planos de trabalho de cada projeto 

         A seguir são listados todos os planos de trabalho vinculados ao projeto. 

 

3.1 Planos de trabalho Bolsista PEEX-Graduação 1. 

Título: Pesquisa e digitalização de Registros de Nascimento de Santarém (1890-1960) 

Resumo: Os registros de nascimento trazem informações relativas a data, local, sexo, entre outras, dados que 

permitem conhecer vários aspectos da vida na região. Por meio deles é possível saber quais eram os períodos 

e as regiões que mais nasciam crianças, ou seja, as taxas de natalidade. Esse é um dado significativo para se 

conhecer a qualidade de vida das populações do Baixo Amazonas e para o seu melhor entendimento é 



fundamental que ele seja contextualizado historicamente servindo para conhecer melhor não apenas a 

realidade local, como também realidades mais amplas.  

 

3.2 Planos de trabalho Bolsista PEEX-Graduação 2. 

Título: Pesquisa e digitalização dos Registros de Óbito de Santarém (1890-1960) 

Resumo: Muito além de dados relativos a falecimento, os registros de óbito são ricos em informações. 

Através desses documentos se pode saber – além das informações mais evidentes: data de falecimento, sexo 

e idade – os registros contêm o estado civil do obituário, a localidade do óbito, filiação, naturalidade, a causa 

da morte, entre outras. A compilação de todos esses dados irá iluminar de maneira decisiva a história de 

Santarém. Assim, se saberá as principais doenças que vitimavam a população e as localidades de maior 

índice de mortes. 

3.3 Planos de trabalho Bolsista PEEX-Graduação 3. 

Título: Pesquisa e digitalização dos Registros de Casamento de Santarém (1890-1960) 

Resumo: Os registros de casamento trazem a idade dos nubentes, local de residência, naturalidade e filiação 

de cada um deles. Alguns dados, cumpre salientar, são os mesmos presentes em registros anteriores, a 

exemplo de naturalidade e filiação, o que não irá demandar maiores análises. Todavia, traz informações das 

mais significativas para se estabelecer os padrões matrimoniais da época, a idade e filiação dos contraentes. 

Esses dados permitirão confrontar os preceitos da época, segundo o qual, o casamento deveria se basear no 

princípio da igualdade, ou seja, mesma idade, mesmo nível de renda. Estabelecer qual era o padrão 

matrimonial do período poderá ser, sem dúvida, um dos maiores ganhos que este trabalho revelará. 

 

        3.4 Planos de trabalho Bolsista PEEX-Graduação 4. 

          Título: Pesquisa e Digitalização dos Inventários e Testamentos de Santarém (1890-1960) 

Resumo: Apesar de possuir diferenças entre si, testamentos e inventários são fontes que tem as suas 

semelhanças: ambas estão relacionadas à morte do indivíduo. As possibilidades de análise dos testamentos e 

inventários vão muito além desse aspecto, informando muito também sobre a vida do testador ou 

inventariado. Esses documentos informam as “últimas vontades” da pessoa, listam os bens deixados desde 

propriedades a itens comuns do cotidiano material dos domicílios, relacionam herdeiros por direito e 

“agraciados” em testamento, manifestam disputas, contestações e cobranças e dívidas deixadas em vida, 

entre muitas outras informações que permite desenvolver análises sobre família, escravidão (para os 

documentos produzidos até 1888), cotidiano e cultura material.  

 

4. Período de Inscrição: 24 a 26/10/2019 

5. Local de Inscrição: A inscrição será realizada através de formulário on-line disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0VQRRyJA7ZJCEo7p8TIiuPLhSX7KMxAy_i4yoRPjCd1pSdw/

viewform?usp=sf_link 

6. Horário: a partir das 14:00 de 24/10/2019 até as 23:59 de 26/10/2019 

7. Requisitos de participação:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0VQRRyJA7ZJCEo7p8TIiuPLhSX7KMxAy_i4yoRPjCd1pSdw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0VQRRyJA7ZJCEo7p8TIiuPLhSX7KMxAy_i4yoRPjCd1pSdw/viewform?usp=sf_link


Atender aos requisitos definidos no ADITIVO Nº 001 AO EDITAL Nº 03/2019-CGPRITS e eventuais 

retificações ou novos aditivos.  

Conforme estabelecido no item 13.3 do Edital 03/2019-CGPrits, as bolsas PEEx-Graduação serão 

implementadas em duas modalidades, destinadas a estudantes que: 

a) Modalidade I 

       I. Ingressaram na Ufopa pelo Processo Seletivo Regular (PSR) por cotas; OU 

       II. Estudaram todo o Ensino Médio em escola Pública; OU 

       III. Encontram-se em condição de vulnerabilidade socioeconômica atestada pela Proges em seus editais; 

 

b) Modalidade II 

      I. Ingressaram na Ufopa pelos Processos Seletivos Especiais Indígena (PSEI) ou Quilombola (PSEQ); Ou 

II. Ingressaram na Ufopa pelo Processo Seletivo Regular (PSR), mas se autodeclaram indígenas ou 

quilombolas. 

8. Critérios Avaliativos: 

Atender aos critérios definidos no ADITIVO Nº 001 AO EDITAL Nº 03/2019-CGPRITS e eventuais 

retificações ou novos aditivos.  

9. Cronograma 

Atividades Prazos 

Período de Inscrição dos discentes 24/10 a 

26/10/2019 

Período de Seleção – 1ª Fase Homologação 29 e 30 

/10/2019 

Resultado Preliminar da 1º fase Homologação 30/10/2019 

Prazo para interposição de recursos da 1º fase Homologação, via e-

mail (editalpeexhistoria.ufopa@gmail.com) para a Comissão de 

Seleção 

31/10 e 

01/11/2019 

Análise da interposição de recursos da 1º fase Homologação 04/11/2019 

 

Resultado da 1ª Fase, após análise de recursos 04/11/2019 

Período de Seleção – 2ª Fase Entrevista 05/11/2019 

Resultado Preliminar da 2º fase Entrevista 06/11/2019 

Prazo para interposição de recursos da 2º fase Entrevista, via e-mail 

(editalpeexhistoria.ufopa@gmail.com) para a Comissão de Seleção 

07 e 

08/11/2019 

Análise da interposição de recursos da 2º fase Entrevista 11/11/2019 

Resultado Final 12/11/2019 

 

  10.  Casos omissos a esta chamada serão discutidos pela equipe de professores envolvidos no Projeto.  

                                                                                                                                   Santarém, 24 de outubro de 2019 

Equipe do projeto 

André Dioney Fonseca 

Gefferson Ramos Rodrigues 

Isabel Teresa Creão Augusto 

Wania Alexandrino Viana 


