
Av. Marechal Rondon, s/n, Caranazal, CEP: 68040-070 
Telefone: (93) 2101-3609 E-mail: cpadcdaufopa@gmail.com 

 
 

Universidade Federal do Oeste do Pará 
Instituto de Ciências da Educação 

Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico 

 

EDITAL Nº 01 /2020 – CPADC/ICED 

Inscrição para voluntários atuarem no Clube de Ciências e Clube de Astronomia 
da Ufopa 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Selecionar 4 (quatro) voluntários para desenvolverem atividades relacionadas ao ensino, 
associado com pesquisa e extensão no Clube de Ciências da UFOPA no período da TARDE; 

1.2. Selecionar 2 (dois) voluntários para desenvolverem atividades relacionadas ao ensino, 
associado com pesquisa e extensão no Clube de Astronomia da UFOPA no período da MANHÃ. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS DE TRABALHO A SEREM DESENVOLVIDOS PELOS 
VOLUNTÁRIOS 

2.1. NO CLUBE DE CIÊNCIAS DA UFOPA (CCIUFOPA) 

• Participar de estudo, processo de seleção de estudantes, matrícula, planejamento, 
elaboração de materiais didáticos e execução das atividades com os estudantes da educação 
básica (fundamental e médio) sob orientação de professores da Universidade que atuam 
como orientadores do Clube de Ciências da UFOPA; 

•  Atuar na condução de atividades de ensino e iniciação científica infanto-juvenil no Clube 
de Ciências com estudantes do ensino fundamental (6º ao 9º ano) às quintas-feiras OU do 
ensino médio (1º ao 3º ano) às quartas-feiras no período da TARDE; 

• Participar de reuniões de planejamento de atividades do Clube de Ciências às sextas-
feiras no período da TARDE; 

• Participar de reuniões de planejamento e avaliação quinzenais do CPADC que ocorrem 
às terças-feiras.  

2.2. NO CLUBE DE ASTRONOMIA DA UFOPA (CLASTRON) 

• Participar de estudo, processo de seleção de estudantes, matrícula, planejamento, 
elaboração de materiais didáticos e execução das atividades de Astronomia com os 
estudantes da educação básica (9º ano do fundamental ao 2º ano do ensino médio) e outros 
estudantes de escolas públicas e particulares de Santarém, sob orientação de professores da 
Universidade que atuarão como orientadores no Clube de Astronomia da UFOPA; 

•  Atuar na condução de atividades de ensino e divulgação da área no Clube de 
Astronomia às quintas-feiras no período da MANHÃ;  

• Participar de reuniões de planejamento do Clube de Astronomia às segundas-feiras pela 
MANHÃ; 

• Participar de reuniões de planejamento e avaliação quinzenais da equipe do CPADC que 
ocorrem às terças-feiras.  
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3. CRITÉRIOS PARA SER VOLUNTÁRIO 

3.1. DO CCIUFOPA 

3.1.1. Ser de curso de graduação da UFOPA e não estar cursando o último semestre. 

3.1.2. Ter interesse de atuar com estudantes do fundamental e médio desenvolvendo 
diferentes atividades interdisciplinares, tais como aulas temáticas, orientação de projetos, 
gincanas, organização de eventos etc. 

3.1.3. Ser comprometido com as atividades e cumprimento de horários. 

3.1.4. Ter disponibilidade de 10h semanais no período da tarde, assim distribuídas:  

a) Para monitores que atuarão no ENSINO FUNDAMENTAL: terça-feira (15h – 17h), quinta-
feira (14h – 18h) e sexta-feira (14-18h); 

b) Para monitores que atuarão no ENSINO MÉDIO: terça-feira (15h – 17h), quarta-feira 
(14h – 18h) e sexta-feira (14h-18h). 

3.2. DO CLASTRON 

3.2.1. Ser de curso de curso de graduação da UFOPA e não estar cursando o último semestre; 

3.2.2. Ter interesse de atuar com estudantes do fundamental e médio desenvolvendo 
diferentes atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e divulgação de Astronomia; 

3.2.3. Ser comprometido com as atividades e cumprimento de horários; 

3.2.4. Ter disponibilidade de 10h semanais no período da manhã, assim distribuídas:  

a) Segunda-feira (9h – 11h), quinta-feira (8h – 12h) e sexta-feira (8h-12h). 

 

4. PERÍODO DE VIGÊNCIA 

4.1.  O período de atuação dos voluntários será de 10/02/2020 a 10/07/2020, podendo ser 
prorrogável até 18/12/2020.  

 

5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

a) Preenchimento do formulário de inscrição disponível no endereço: tinyurl.com/clubes2020; 

b) Histórico atualizado (Anexar no formulário); 

c) Comprovante de matrícula do semestre passado (Anexar no formulário). 

 

6. CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

Atividade Data Horário e local 

Divulgação de edital  21/01/2020 No site de editais do ICED/UFOPA: 
http://www.ufopa.edu.br/iced/instituto/editais-2/  

e no mural do CPADC do Campus Rondon 

Período de inscrições 21/01/2020 a 
28/01/2020 

24h no endereço eletrônico tinyurl.com/clubes2020 
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Entrevistas para os 
voluntários do Clube 
de Astronomia 

29/01/2020 10:00h (por ordem de chegada) 

Local: Sala do CPADC na Unidade Rondon da UFOPA 
– Campus de Santarém  

Entrevista para os 
voluntários do Clube 
de Ciências 

29/01/2020 16:00h (por ordem de chegada) 

Local: Sala do CPADC na Unidade Rondon da UFOPA 
– Campus de Santarém 

Resultado final 30/01/2020 No site do ICED/UFOPA:  
http://www.ufopa.edu.br/iced/instituto/editais-2/ e 
no mural do CPADC/Unidade Rondon da UFOPA – 
Campus de Santarém 

Início das atividades 
(orientações) 

10/02/2020 08h30min para os monitores da manhã 

14h30min para os monitores da tarde 

 

7. DOCUMENTOS ADICIONAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO(A) VOLUNTÁRIO(A) 

a) Preenchimento da ficha do voluntário; 

b) Frequência que deve ser assinada diariamente durante a participação no projeto indicando 
horário de entrada e saída. 

 

Mais informações: (93) 2101-3609 e cpadcdaufopa@gmail.com. 

 

 

Santarém, 21 de Janeiro de 2020. 

 

 

Nilzilene Gomes de Figueiredo 
Coordenadora em Exercício do CPADC 

Portaria n° 559/2019 - ICED 
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