
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CENTRO PEDAGÓGICO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 

EDITAL 002/2020 - CPADC 

  O Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico- CPADC do Instituto 

de Ciências da Educação da UFOPA abre inscrições para a seleção de novos estudantes 

do ensino fundamental e médio para o preenchimento de 24 vagas para o Clube de 

Ciências e 10 vagas para o novo Clube de Astronomia da UFOPA que está sendo 

criado em 2020, com base nas seguintes disposições: 

 

1. O que é o Clube de Ciências da UFOPA (CCIUFOPA): 

É um projeto do CPADC/ICED/UFOPA do Campus de Santarém que atende 

estudantes a partir do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio em 

turmas regulares, com encontro uma vez por semana.  

No CCIUFOPA desenvolvem-se atividades com metodologias investigativas, de 

respeito ao meio ambiente e às diferenças entre as pessoas, estímulo ao senso crítico 

diante de situações controversas, ou seja, pretende-se ajudar a construir valores e atitudes 

importantes para a convivência em sociedade para que dessa forma as crianças e jovens 

possam ter condições não apenas de conhecer, mas também de intervir no mundo 

utilizando para isso conhecimentos científicos. É o que chamamos de Alfabetização 

científica.  

Os encontros acontecem uma vez por semana e são orientados por professores da 

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e monitores (estudantes de graduação 

da UFOPA). No início do ano é formada uma turma do ensino fundamental e uma turma do 

ensino médio, com estudantes que tiveram bom desempenho no ano anterior e novos 

estudantes que participam de um processo de seleção. São 25 estudantes atendidos por 

turma. 

 

2. O que é o Clube de Astronomia da UFOPA (CLASTRON/UFOPA) 

  O Clube de Astronomia da Universidade Federal do Oeste do Pará 

(CLASTRON/UFOPA), também é um projeto do CPADC/ICED/UFOPA de Santarém que 



terá início no ano de 2020 e irá atender estudantes do 9º ano do ensino fundamental ao 2º 

ano do ensino médio em turmas anuais.  

  Os estudantes que participarem do CLASTRON terão oportunidades de discutir 

temas científicos e tecnológicos, participar de visitas de estudo, gincanas científicas, aulas 

de campo com telescópios, exposições com o planetário móvel, eventos, elaboração de 

projetos de investigação, entre outras atividades que despertem o interesse pelos corpos e 

fenômenos celestes do universo, mostrando a importância dos conhecimentos 

astronômicos para a ciência e a sociedade. 

  Os encontros acontecerão quinzenalmente e serão orientados por professores da 

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e monitores (estudantes de graduação 

da UFOPA) nas quintas-feiras das 08h15min às 11h15min. 

 

3. Das vagas disponíveis e perfil dos candidatos: 

3.1. Estão disponíveis 24 vagas para o Clube de Ciências (Turno da tarde) e 10 vagas para 

o Clube de Astronomia (Turno da manhã). 

3.2. Serão disponibilizadas vagas para estudantes de escolas particulares que são filhos 

de servidores da UFOPA. 

3.3. As vagas disponíveis estão assim distribuídas: 

CLUBE TURNO 

ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 
9º ANO – CCIUFOPA E 9º ANO - 

CLASTRON) 

ENSINO MÉDIO (1º AO 3º ANO 
– CCIUFOPA E 1º AO 2º ANO - 

CLASTRON) 

Estudantes de 
escolas 
públicas 

Estudantes de 
escolas 

particulares 
filhos de 

servidores da 
UFOPA 

Estudantes 
de escolas 

públicas 

Estudantes de 
escolas 

particulares 
filhos de 

servidores da 
UFOPA 

Clube de 
Ciências 

Tarde 11 0 12 01 

Clube de 
Astronomia 

Manhã 02 01 06 01 

3.3. Caso as vagas destinadas aos filhos de servidores da UFOPA não sejam preenchidas, 

elas serão destinadas a outros estudantes de escolas públicas inscritos e selecionados. 

 

4. Das inscrições: 

4.1. As inscrições deverão ser feitas através do preenchimento de formulário disponível no 

link: tinyurl.com/clubescpadc2020 

4.2. No formulário de inscrição online devem ser anexados os seguintes documentos para 

os estudantes que optarem pelo Clube de Ciências da UFOPA ou Clube de Astronomia 

da UFOPA: 



a) Foto 3x4 de rosto recente (Formato de imagem) 

b) Comprovante de matrícula na escola em 2020, indicando série e turno (Imagem ou 

PDF).  

c) Cópia de RG e CPF (frente e verso) ou certidão de nascimento (Imagem ou PDF) 

d) Somente para filhos de servidores - Comprovante de vínculo institucional com a UFOPA 

do (a) pai/mãe servidor (a) (Imagem ou PDF); 

e) Caso possua deficiência auditiva e/ou visual deve apresentar laudo médico ou parecer 

técnico (Imagem ou PDF). 

4.3. Será cobrada uma taxa de manutenção dos clubes no valor de R$ 10,00 para ser paga 

mensalmente e que será usada para custear materiais de consumo, eventos culturais, 

pesquisas de campo, entre outras ações destinadas aos estudantes dos clubes. 

4.4. Todos os documentos obrigatórios devem ser anexados e perguntas obrigatórias 

deverão ser respondidas para que o formulário seja enviado e sua inscrição seja efetivada.  

4.5. Ao final do preenchimento você receberá na tela uma mensagem de confirmação de 

inscrição automaticamente.  

4.6. Qualquer dúvida pode ser tirada através do e-mail cciufopa.cpadc@gmail.com ou na 

sala do CPADC da UFOPA, Campus Rondon, ou por meio do telefone: (93) 2101-3609. 

4.7. Caso tenha dificuldades com as inscrições online, haverá monitores disponíveis na 

sala do CPADC de 2ª a 6ª feira no período da manhã (8:30h – 11:30h) e a tarde (14:30h – 

18:00) até o dia 06/03 para tirar dúvidas e/ou auxiliá-los na inscrição. Basta trazer os 

documentos necessários listados no item 4.2 deste edital.  

 

5. Da seleção: 

5.1. A seleção dos estudantes ocorrerá em apenas uma fase: 

● Análise de informações preenchidas no formulário de inscrições e documentos. 

5.2. Critérios que serão analisados para formar as turmas do Clube de Ciências da 

UFOPA, por ordem de prioridade: 

1º) Estudantes de escola pública; 

2º) Maior disponibilidade para dedicar-se ao CCIUFOPA; 

3º) Pessoa com deficiência (PCD) visual ou auditiva; 

4º) Estudantes do 7º e 8º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio; 

5º) Menor idade. 

5.3. Critérios que serão analisados para formar a turma do Clube de Astronomia da 

UFOPA, por ordem de prioridade: 

1º) Estudantes de escola pública; 

mailto:cciufopa.cpadc@gmail.com


2º) Maior disponibilidade para dedicar-se ao CLASTRON; 

3º) Pessoa com deficiência (PCD) visual ou auditiva; 

4º) Estudantes do 1º ano do ensino médio; 

5º) Menor idade. 

 

6. Da efetivação de matrícula 

6.1. A efetivação da matrícula dos aprovados na seleção ocorrerá do dia 30 de março ao 

dia 03 de abril de 2020, mediante a presença do estudante e pelo responsável legal do 

estudante na sala do CPADC da UFOPA, Campus Rondon.  

6.2. Os responsáveis dos estudantes que forem selecionados para o Clube de Ciências ou 

Clube de Astronomia deverão no dia que forem realizar a matrícula, assinar os 

documentos necessários para efetivação da matrícula. 

 

7. Do local, horários e início das atividades dos Clubes de 2020 

7.1. O local de encontro das atividades dos Clubes da UFOPA será no Campus da 

Universidade Federal do Oeste do Pará, situado na Avenida Marechal Rondon, em uma 

das salas de aula disponibilizadas pelo Instituto de Ciências da Educação (a ser definida 

na aula inaugural); 

7.2. As aulas das turmas do Clube de Ciências serão uma vez por semana pela tarde das 

14:30h às 17:30h, sendo nas quintas-feiras o ensino fundamental e às quartas-feiras o 

ensino médio. 

7.3. As aulas da turma do Clube de Astronomia serão quinzenais pela manhã nas 

quintas-feiras das 8:15h às 11:15h. 

7.4. As atividades iniciarão com a aula inaugural no dia 11 de abril de 2020 de 08:30h às 

11:00h, excepcionalmente no sábado. Neste dia os pais/responsáveis devem comparecer 

com os estudantes para receberem as orientações e conhecerem melhor a proposta do 

CCIUFOPA e do CLASTRON. As demais atividades terão início na semana seguinte à aula 

inaugural de acordo com os horários das aulas de cada turma. 

 

8. Cronograma 

Data Atividades 

18/02 Lançamento do edital em www.ufopa.edu.br/editais/iced/editais-2020 e no 
mural do CPADC 

18/02 a 06/03 Inscrições no endereço:  tinyurl.com/clubescpadc2020 

09 a 12/03 Análise dos documentos e formulário de inscrição dos estudantes inscritos 

13/03 Divulgação do resultado preliminar (www.ufopa.edu.br/editais/iced/editais-

http://www.ufopa.edu.br/editais/iced/editais-2020
http://www.ufopa.edu.br/editais/iced/editais-2020


2020, mural do CPADC e redes sociais) 

16 a 17/03 Período de recurso (Anexo A) ao resultado preliminar  

18/03 Resultado final após recurso 

30/03 a 03/04 
Efetivação da matrícula na sala do CPADC da UFOPA de 08:30h às 
11:30h e 14:30h às 17:30h 

11/04 
Aula inaugural (com a presença de todos os estudantes das turmas, novos 
e remanescentes de 2019, e seus pais/responsáveis) 

 

Santarém, 18 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

 

_____________________________________ 
Everaldo Almeida do Carmo 

Coordenador do CPADC  
Portaria Nº 129 de 30/11/2018 - ICED/UFOPA 

 

http://www.ufopa.edu.br/editais/iced/editais-2020

