
 

                         UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  

                  COMITÊ GESTOR DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS  

 

 

CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), considerando o Edital nº 1/2020 do 

Comitê Gestor dos Programas Institucionais (CGPRITS), referente ao Programa de 

Ações Emergenciais (PAEM) – COVID-19, torna pública a concessão de 01 Bolsa 

PAEM para discentes de graduação em conformidade ao ADITIVO Nº 2 AO EDITAL 

Nº 1/2020-CGPRITS, que atendam aos requisitos previamente definidos no, bem como 

as normas desta chamada simplificada. 

1. Título do Projeto: 

Epidemias em Santarém: da gripe espanhola à covid 19 – pesquisa histórica como 

reflexão do passado e da contemporaneidade.  
 

2. Objetivos do projeto: O projeto Epidemias em Santarém: da gripe espanhola à 

covid 19 – pesquisa histórica como reflexão do passado e da contemporaneidade 

tem por objetivo compreender comportamentos sociais e ações governamentais 

em Santarém no contexto da pandemia da gripe espanhola ocorrida no início do 

século XX, e a partir disso verificar rupturas e permanências nas ações de 

enfrentamento da Covid 19. 

 

3. Docente Coordenador:  Prof. Dra. Wania Alexandrino Viana. 

 

4. Período de Inscrição: 16 a 17 de dezembro de 2020 

 5. Forma de Inscrição: envio de documentação para o e-mail: 

programacienciashumanasufopa@gmail.com – ASSUNTO: “INSCRIÇÃO BOLSA 

PROJETO EPIDEMIAS HISTÓRIA-  PAEM”.  

6. Documentação: 1) FICHA DE INSCRIÇÃO; 2) HISTÓRICO ACADÊMICO.  

7. Requisitos de participação: Podem se inscrever nesta seleção os(as) estudantes do 

Curso de Licenciatura em História que ingressaram na Ufopa na Modalidade Processo 

Seletivo Regular (PSR)- Cotista ou Processo Seletivo Especial (PSE) indígena ou 

Quilombola, conforme o Item 4.2 do ADITIVO Nº 2 AO EDITAL Nº 

1/2020/CGPRITS/GR/UFOPA:  

- Modalidade II – PSR Cotista:  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;  
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-Modalidade III – PSE- Quilombola ou Indígena: I. Ingressaram 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. Plano de trabalho:  

Título: Epidemias em Santarém: da gripe espanhola à covid 19 – pesquisa histórica 

como reflexão do passado e da contemporaneidade.  

 

Resumo: O projeto Epidemias em Santarém: da gripe espanhola à covid 19 – pesquisa 

histórica como reflexão do passado e da contemporaneidade tem por objetivo 

compreender comportamentos sociais e ações governamentais em Santarém no 

contexto da pandemia da gripe espanhola ocorrida no início do século  XX, e a partir 

disso verificar rupturas e permanências nas ações de enfrentamento da Covid 19. 

Busca-se, específicamente, sistematizar dados sobre a epidemia de Gripe Espanhola em 

Santarém a partir de registros de Óbito presente no Centro de Documentação Histórica 

do Baixo Amazonas (CDHBA) em  bancos de dados; estabelecer rupturas e 

permanências nas práticas sociais e ações governamentais em contexto pandemico do 

passado e presente; escrever e apresentar resultados em artigos ciêntificos e/ou outros 

meios de divulgação. 

 

9. Forma de seleção: Entrevista.  

A entrevista individual será realizada de forma remota pela plataforma de reuniões do 

Google Meet. O link da sala de reuniões será divulgado na fase de homologação das 

inscrições.  

10. Critérios para avaliação da entrevista:  

1 – Desenvoltura em relação à temática do projeto;  

2 – Conhecimentos em relação a experiência com participação em monitoria e em 

projetos de ensino, pesquisa e extensão;  

3 – Segurança das respostas aos questionamentos;  

 

11. Valor da Bolsa: 400,00 (12 meses) 

12. Informações: programacienciashumanasufopa@gmail.com ou (91) 99137-0683 

(Profª. Wania Alexandrino Viana)  

 

13. Cronograma 

Atividades Prazos 

Inscrições 16 e 17/12/2020 
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Homologação das Inscrições 18/12/2020 

Entrevistas 19/12/2020- início às 8:30h 

Divulgação do resultado preliminar da entrevista 20/12/2020 

Prazo para interposição de recurso - entrevista (via-

email: baoba.ufopa@gmail.com) 

21 e 22/12/2020 

Análise dos recursos e divulgação do resultado final 

da seleção 

23/12/2020 

 

 

Santarém, 16 de dezembro de 2020 

 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dra. Wania Alexandrino Viana 

Coordenadora do Projeto 


