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EDITAL Nº 03 /2020 – CPADC/ICED 

Curso de extensão: Estratégias metodológicas para o ensino de Ciências da 

Natureza em articulação com a Base Nacional Comum Curricular 

 O Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico do Instituto de Ciências da 

Educação da UFOPA (CPADC/ICED/UFOPA), considerando a importância dos cursos de 

extensão e a necessária articulação da universidade com as escolas para implementação da 

Base Nacional Comum Curricular, torna público o edital para inscrição e seleção de professores 

da educação infantil e ensino fundamental para o curso de extensão sobre Estratégias 

Metodológicas para o ensino de Ciências da Natureza em articulação com a Base Nacional 

Comum Curricular, com base nas seguintes disposições:  

 

1. OBJETIVO: 

1.1. Inscrever e selecionar professores da educação infantil e ensino fundamental para 

participarem de um Curso de extensão de 20 horas relacionado a Estratégias metodológicas para 

Ciências da Natureza em articulação com a Base Nacional Comum Curricular.  

 

2.  PÚBLICO ALVO 

• Profissionais da educação que atuam em escolas públicas no município de Santarém na 

educação infantil e/ou ensino fundamental. 

 

3. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO 

3.1. As inscrições podem ser feitas por meio do preenchimento do formulário eletrônico 

disponível em tinyurl.com/cursoufopa2020 no período de 18 de março a 02 de abril de 2020;  

3.2. Após finalizar sua inscrição o inscrito receberá um e-mail de notificação automática com as 

informações sobre sua inscrição. Caso não receba entre em contato com o CPADC pelo telefone 

(93) 2101-3609 ou mande um e-mail para cpadcdaufopa@gmail.com informando a situação; 

3.3. Os professores que tiverem dificuldade de acessar o formulário para inscrição devem 

comparecer à sala do CPADC localizada no Campus da UFOPA Santarém da Avenida Marechal 

Rondon com o ANEXO A deste edital já preenchido e documentos para que sua inscrição possa 

ser feita por monitores. O horário de funcionamento é de 08:30h às 12:00h e de 14:30h às 18:00h.   

 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

• Número do CPF 

tinyurl.com/cursoufopa2020
mailto:cpadcdaufopa@gmail.com


• Declaração de vínculo com a escola escaneada, indicando a série e turno em que atua e, se for 

o caso, disciplina(s). 

 

5. NÚMERO DE VAGAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1. Serão disponibilizadas 30 vagas para profissionais da educação, sendo que os professores 

terão prioridade; 

5.2. Caso o número de inscritos supere o número de vagas, será feita seleção considerando os 

seguintes critérios, por ordem de prioridade: 

▪ Ser professor(a) da educação infantil ou ensino fundamental 

▪ Atuar em escola de maior dificuldade de acesso para a sede do município 

▪ Ter concluído a mais tempo a graduação/curso de formação inicial 

▪ Não ter participado ainda de curso de formação continuada 

 

6. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO 

6.1.  O Curso será oferecido no Campus rondon da UFOPA, em Santarém, com carga horária 

total de 20h, nos seguintes períodos e horários: 

Mês Datas Horário Carga horária 

Maio 04/05 14:00h – 18:00h 10h 

05/05 09:00h – 12:00h 

14:00h – 17:00h 

Junho 01/06 14:00h – 18:00h 10h 

02/06 09:00h – 12:00h 

14:00h – 17:00h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 20h 

 

7. CERTIFICAÇÃO 

Os participantes que tiverem comparecido ao mínimo de 75% do total do curso receberão 

certificado de 20h emitido pela UFOPA. 

 
8. CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO 

Atividade Data Horário e local 

Divulgação de edital  18/03/2020 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 18/03 a 02/04 24h no endereço eletrônico 
tinyurl.com/cursoufopa2020  

Resultado Até 10/04 Local: Mural do CPADC no Campus rondon da 
UFOPA e no site do ICED/UFOPA: 
http://www.ufopa.edu.br/iced/instituto/editais-2/ 
 

Início do curso 04/05, Local: Sala a ser confirmada por email, localizada 

http://www.ufopa.edu.br/iced/instituto/editais-2/
tinyurl.com/cursoufopa2020
http://www.ufopa.edu.br/iced/instituto/editais-2/


conforme 
datas do item 
6.1 deste 
edital 

no Campus rondon da UFOPA em Santarém. 

 

 

Dúvidas, entre em contato: (93) 2101-3609 e cpadcdaufopa@gmail.com  

 

 

Santarém, 18 de março de 2020. 

 

 

Everaldo Almeida do Carmo 

Coordenador do CPADC 
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