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CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA 

BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS PAEM 2020 

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

seleção de Projetos com inscrições homologadas no Edital nº 01/2020 do  Comitê  

Gestor  dos  Programas  Institucionais (CGPrits), referente ao Programa de Ações 

Emergenciais (PAEm), torna pública a concessão de 03 (três) bolsas Paem e 03 

(três) cadastros para voluntários para discentes de graduação que atendam aos 

requisitos previamente definidos no ADITIVO Nº1 AO EDITAL Nº 

1/2020/CGPRITS/GR/UFOPA, bem como as normas desta chamada simplificada.  

 

1. Título do Projeto: Tecnologias digitais de aprendizagem em tempos de pandemia 

2. Docente Coordenador/equipe: Eliane Cristina Flexa Duarte (Coordenadora). 

Equipe: Nilzilene Gomes de Figueiredo, Luisa Helena Silva de Sousa, Ângela Rocha 

dos Santos, Tânia Suely Azevedo Brasileiro, Marcos Gervânio de Azevedo Melo, 

Marcos Paulo Silva Olivetto.  

3. Período de Inscrição: De 18 a 20/11/2020 

4. Local de Inscrição: Exclusivamente via formulário do Google disponível no 

endereço eletrônico https://tinyurl.com/tecnologiasdigitaisPAEM  

5. Horário: De 8h00min do dia 18/11 a 23h59min do dia 20/11/2020. 

6. Requisitos de participação: 

● Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura do ICED/UFOPA; 

● Estudante de licenciatura que tenha perfil para as ações a serem desenvolvidas 

nos planos de trabalho do anexo A; 

● Enquadrar-se em uma das modalidades definidas no item 4.1 do ADITIVO Nº1 AO 

EDITAL Nº 1/2020/CGPRITS/GR/UFOPA para a vaga que pretende concorrer, 

referente aos planos de trabalho do anexo A; 

● Não estar cursando o penúltimo ou o último semestre do curso de graduação;  

● Não possuir vínculo empregatício;  

● Ter disponibilidade de 20h semanais para as atividades do projeto; 

● Preencher o formulário de inscrição e anexar todos os documentos solicitados. 

● Caso aprovado, não acumular outra bolsa, exceto bolsa permanência e outros 

auxílios estudantis concedidos. 

 

6.1. Esta chamada simplificada deve necessariamente ser lida de forma complementar ao 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS DE GRADUAÇÃO 

PARA O PROGRAMA DE AÇÕES EMERGENCIAIS (PAEM) – COVID-19 (ADITIVO Nº1 AO 

https://tinyurl.com/tecnologiasdigitaisPAEM
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EDITAL Nº 1/2020/CGPRITS/GR/UFOPA), disponível no endereço 

<http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2020/34bea1a68e59d49a27f0e1

0ad75fb66c.pdf> .  

7. Critérios Avaliativos: 

● O processo ocorrerá em duas fases: 

1ª Fase (eliminatória): Homologação das inscrições. Serão avaliadas conforme item 

4.1 do edital completo, acerca dos perfis de modalidade de bolsa.  

2o Fase (eliminatória e classificatória): Fase de Entrevista. Os candidatos que 
tiverem inscrição homologada serão avaliados conforme os critérios abaixo, 
correspondentes à ficha de avaliação (Anexo 2), com distribuição dos valores de 
escala de 0 a 10. O endereço eletrônico e horário das entrevistas será divulgado pelos 
professores do Projeto, no site do ICED, bem como enviado para o e-mails dos 
candidatos, junto com o resultado da 1a fase. 

Os critérios a serem avaliados na entrevista serão os previstos no edital completo: 

1-Desenvoltura com a relação à temática do projeto em que o candidato está inscrito (3,0) 

2- Conhecimentos com relação a experiências com monitoria, estágio, participação em projetos 
de ensino, pesquisa e extensão. (3,0) 

3- Segurança nas respostas aos questionamentos (3,0) 

4- Pontualidade (1,0) 

Em casos de empate, será utilizado o maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), e 
permanecendo o empate, a maior pontuação, na seguinte ordem: 

a) no item 1 da ficha 

b) no item 2 da ficha 

c) o item 3 da ficha 

d) o item 4 da ficha 

e) permanecendo empate, será classificado o candidato com maior idade (dia/mês/ano). 

 

8. Cronograma 

 

Atividades Prazos 

Período de Inscrição dos discentes 18 a 20/11/020 

Período de Seleção –1ª Fase Homologação 23/11/2020 

Resultado Preliminar da 1º fase Homologação 24/11/2020 

http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2020/34bea1a68e59d49a27f0e10ad75fb66c.pdf
http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2020/34bea1a68e59d49a27f0e10ad75fb66c.pdf
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Prazo para interposição de recursos da 1º fase 

Homologação, via e-mail para a Comissão de Seleção 

(tecnologiasdigitais.iced@gmail.com), conforme modelo 
ANEXO 03 - FORMULÁRIO DE RECURSOS-Paem. Disponível em: 

http://www.ufopa.edu.br/ufopa/editais-5/comite-gestor-de-

programas-institucionais/anexo-1-do-aditivo-1-ao-edital-

12020cgprits-paem-selecao-de-discentes-bolsistas-e-voluntarios/ 

 

25 e 26/11/2020 

Análise da interposição de recursos da 1º fase 

Homologação 

27/11/2020 

Resultado da 1ª Fase, após análise de recursos. 27/11/2020 

Período de Seleção –2ª Fase Entrevista 

(Via sala virtual do meet com endereço a ser divulgado no 

resultado) 

30/11 a 03/12/2020 

Resultado Preliminar da 2º fase Entrevista 04/12/2020 

Prazo para interposição de recursos da 2º fase Entrevista, 

via e-mail para a Comissão de Seleção usando o mesmo 

modelo do anexo 3 do edital Completo.  

05 e 06/12/2020 

Análise da interposição de recursos da 2º fase Entrevista 07/12/2020 

Envio dos Resultados de Análise dos Recursos e 

Resultado Final pelos professores ao CGPrits. 

08/12/2020 

 

Santarém, 18 de novembro de 2020. 

 

Eliane Cristina Flexa Duarte  
Coordenadora 

 
 

Comissão de seleção:  
Eliane Cristina Flexa Duarte,  

Nilzilene Gomes de Figueiredo, Tânia Suely Azevedo Brasileiro, Marcos Gervânio de 

Azevedo Melo 

 

 

 

mailto:tecnologiasdigitais.iced@gmail.com
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ANEXO A – PLANOS DE TRABALHO DOS BOLSISTAS 

Modalidade II – PSR Cotista ou  
Modalidade III – PSE, ou Quilombola ou Indígena 

Plano de trabalho do Bolsista PAEM - Graduação 1  

Título: Ensino Remoto Emergencial no ensino fundamental e médio 

Resumo: Os objetivos desse plano são: realizar estudos sobre o ensino remoto 
emergencial e como desenvolver o currículo da educação básica em período da 
pandemia, bem como catalogar artigos sobre o tema e organizar objetos educacionais 
direcionados ao ensino fundamental e médio nas áreas de Ciências e Matemática 
para o ambiente virtual e oficinas com os professores. Será feita revisão da literatura, 
coleta de artigos, leituras, participação em grupos de discussões. O bolsista 
participará da elaboração de  materiais para o Ambiente virtual e para serem usados 
nas oficinas de formação com os professores da educação básica e licenciandos. 
Assim espera-se gerar um banco de materiais e experiências com uso de tecnologias 
educacionais tanto para o ensino remoto emergencial quanto para a posteridade e 
que possam serem compartilhados com professores em oficinas de formação e por 
sua vez tenham possibilidade de serem replicados em escolas do ensino fundamental 
e médio de modo a mitigar os impactos negativos da paralisação das aulas no 
contexto da pandemia pela COVID-19. 
 

 

Modalidade I–PSR Ampla Concorrência 

 

Plano de trabalho do Bolsista PAEM - Graduação 2 

Título: Atividades de implementação e consolidação da Empresa Júnior  

Resumo: O objetivo desse plano é a planejar, organizar a criação e gerenciar uma 

empresa júnior no ICED que tenha como fim a oferta de serviços de orientação para 

uso de recursos tecnológicos para o ensino remoto, inicialmente para o ensino de 

Ciências e Matemática, e acompanhará a criação de um Ambiente virtual onde serão 

disponibilizados os materiais produzidos durante a vigência do projeto. O bolsista 

participará de reuniões de orientação  e formações, realizará estudos, fará 

planejamento com as orientadoras  e encaminhará os trâmites necessários à criação 

da empresa. Também ficará responsável pelo gerenciamento dos materiais que deve 

ser disponibilizados no ambiente virtual e da prestação de contas do recurso que irá 

receber para regulamentar a empresa.   
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Modalidade II – PSR Cotista ou  
Modalidade III – PSE, ou Quilombola ou Indígena 

 
Plano de trabalho do Bolsista PAEM - Graduação 3 

Título: Ensino Remoto Emergencial no ensino superior 

Resumo: O objetivo desse plano é realizar estudos sobre como o ensino remoto 
emergencial pode ser desenvolvido na universidade, as experiências que estão sendo 
implementadas e que possibilidades existem para o ensino de graduação da UFOPA 
para auxiliar a equipe nas formações com os professores da UFOPA e estudante de 
licenciatura do ICED.  O bolsista fará o levantamento bibliográfico, leituras, participará 
de discussões com a equipe e troca de experiências, bem como auxiliará no 
planejamento e na elaboração de materiais necessários para as oficinas de formação 
e para disponibilização no Ambiente virtual da Empresa Júnior. 
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