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EDITAL N° 01/2021/UFOPA/CMAL, DE 11 DE JUNHO DE 2021 

 

A coordenação do curso de Bacharelado em Engenharia de Aquicultura do campus de 

Monte Alegre da Universidade Federal do Oeste do Pará, no uso das atribuições 

conferidas pela PORTARIA Nº 257 – REITORIA, de 09 de setembro de 2020, 
 

Considerando a possibilidade de organização da Semana Acadêmica para o curso; 
 

Considerando a necessidade de incentivar o envolvimento de discentes em ações que 

contabilizem como Atividades Complementares, componente obrigatório previsto na 

matriz curricular do curso; 
 

Torna pública a abertura de inscrições de discentes para desenvolverem atividades 

vinculadas à Semana Acadêmica do curso de Bacharelado em Engenharia de Aquicultura 

do CMAL. Serão concedidas vagas para os discentes de graduação do CMAL, que 

atendam aos requisitos previamente definidos neste edital. 
 

1 DA FINALIDADE  

 

1.1 Este edital objetiva abrir seleção para discentes que tenham interesse em atuar na 

comissão organizadora do evento “Semana Acadêmica 2021 – Engenharia de 

Aquicultura.” 

1.2 A Semana Acadêmica visa oportunizar um momento de compartilhamento de 

conhecimento de profissionais que atuam nas áreas de conhecimento do curso, 

enriquecendo o aprendizado dos discentes, abrindo possibilidades de parceria, de 

projetos, de atividades que envolvam o curso e ainda que seja um espaço de integração 

entre discentes de diferentes turmas e entre esses discentes com profissionais externos ao 

campus. 

 

2 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

2.1 A “Semana Acadêmica 2021 – Engenharia de Aquicultura” ocorrerá inteiramente de 

forma remota, considerando as normas institucionais que atendem às medidas de 

biossegurança necessárias ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. 

2.2 O evento ocorrerá no período de 12 a 16 de julho de 2021. 

2.3 Este edital disponibilizará 10 (dez) vagas para discentes do campus de qualquer turma. 
 

3 REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1 Ser discente do campus de Monte Alegre, regularmente matriculado no curso de 

Bacharelado em Engenharia de Aquicultura, tendo ingressado entre 2017 e 2020. 

3.2 Ter disponibilidade para atuar na organização do evento. 

3.3 Manifestar interesse por meio de realização de inscrição. 
 

4 DA INSCRIÇÃO 
 

4.1 O período de inscrição será de 11 a 14/06/2021, até as 23:59 h. 
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4.2 A inscrição dos discentes interessados será realizada obedecendo aos seguintes 

procedimentos: 

a) Emissão de atestado de matrícula pelo Sigaa, em PDF, para anexar ao formulário 

online; 

b) Preenchimento do formulário online, disponível no seguinte link: 

https://forms.gle/PUfPz4Rb7dKstTLo7  

4.3 É de responsabilidade do candidato a sua inscrição, envio da documentação, envio de 

recurso, fornecimento de informações corretas, bem como o acompanhamento das fases 

e publicações do certame. 

4.4 Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou por qualquer outro meio diferente do 

que estabelece este edital. 
 

5 DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS 
 

5.1  Toda a avaliação será realizada por via remota, conforme os critérios descritos a 

seguir: 

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

item 4 do presente edital; 

b) 2ª Fase (eliminatória e classificatória): Entrevista. Os candidatos que tiverem 

inscrição homologada serão avaliados conforme os critérios estabelecidos abaixo, 

correspondentes à ficha de avaliação, com distribuição dos valores numa escala 

de 0 a 10 (zero a dez). A entrevista será realizada de forma online, no dia 

17/06/2021, pelo Google meet. A ordem e o horário das entrevistas, assim como 

o link da sala onde ocorrerão, serão divulgados pela Comissão de Avaliação, no 

site, Sigaa ou e-mails dos candidatos, em conjunto com o resultado da 1ª Fase. 
 

Critérios de avaliação da Entrevista Pontuação Máxima 

Contribuições à organização do evento  3,0  

Interesse em participar das atividades 2,0 

Desenvoltura com a relação ao trabalho em equipe 2,0 

Segurança nas respostas aos questionamentos 2,0 

Pontualidade 1,0 
 

5.2 Após o resultado preliminar de cada fase, os candidatos poderão realizar a 

interposição de recursos no prazo de 24h, conforme previsto no item 7 deste edital. 

Parágrafo único. A interposição de recurso será feita pelo preenchimento do Formulário 

de Recursos, disponível no endereço: https://forms.gle/xyzgD4V5KjVAxyah7 
 

6 DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E DOS DISCENTES 

SELECIONADOS 
 

6.1 A comissão de avaliação que atuará na seleção dos discentes para este edital será 

formada pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro: 

I- Maria Fernanda Oliveira 

II- Breno Tiago Mota 

III- Dalva Munhoz 

6.2 Os membros da comissão acima relacionados terão a atribuição de organizar a seleção, 

realizando as seguintes funções: 

https://forms.gle/PUfPz4Rb7dKstTLo7
https://forms.gle/xyzgD4V5KjVAxyah7
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I- Recebimento das inscrições; 

II- Avaliação do preenchimento da ficha de inscrição e envio do atestado de 

matrícula; 

III- Realização de entrevista dos candidatos homologados e avaliação destes; 

IV- Avaliação dos recursos interpostos; 

V- Divulgação dos resultados preliminares e final. 

6.3 Os discentes selecionados para compor a comissão organizadora da Semana 

Acadêmica de 2021, terão as seguintes atribuições: 

I- Convite a profissionais das áreas de abrangência do curso para palestrar e/ou 

ministrar minicursos; 

II- Construção de programação do evento; 

III- Elaboração de arte para divulgação do evento; 

IV- Contribuição na divulgação do evento; 

V- Organização das inscrições para o evento; 

VI- Apoio nas palestras e minicursos do evento; 

VII- Registro do evento; 

VIII- Elaboração de relatório do evento; 

IX- Organização da certificação aos participantes do evento; 

X- Elaboração e aplicação de avaliação do evento à comunidade participante; 

XI- Realização dessas e outras possíveis atividades que sejam necessárias para a 

realização do evento, sob condução de servidores também envolvidos na 

organização. 

6.4 Todos os membros da comissão organizadora receberão certificados com carga 

horária. 
 

7 DO CRONOGRAMA 
 

Atividade Prazos 

Período de inscrição 11 a 14/06/2021 

Período de Seleção – 1ª Fase: Homologação das inscrições 15/06/2021 

Resultado Preliminar da 1ª Fase 15/06/2021 

Prazo para interposição de recursos da 1ª Fase 15 e 16/06/2021 

Análise da interposição de recursos da 1ª Fase 16/06/2021 

Resultado da 1ª Fase, após análise de recursos 16/06/2021 

Período de Seleção – 2ª Fase: Entrevista 17/06/2021 

Resultado Preliminar da 2ª Fase 17/06/2021 

Prazo para interposição de recursos da 2ª Fase 17 e 18/06/2021 

Análise da interposição de recursos da 2ª Fase 18/06/2021 

Resultado da 2ª Fase, após análise de recursos e Resultado 

Final da seleção dos discentes 

18/06/2021 

Início das atividades de organização da Semana Acadêmica 21/06/2021 

Orientação Geral aos discentes selecionados 21/06/2021 

Realização da Semana Acadêmica 12 a 16/07/2021 
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8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 Este edital será acompanhado pela coordenação de curso em conjunto com a 

coordenação acadêmica. 

8.2 As eventuais dúvidas dos candidatos poderão ser dirimidas pela Comissão de 

Avaliação, por meio de envio de e-mail ao endereço maria.fof@ufopa.edu.br, no horário 

das 8h às 12h e 14h às 18h. 

8.3 Casos excepcionais serão analisados e poderão ser aprovados pela Direção do Campus 

de Monte Alegre (e-mail: direcaocmal@ufopa.edu.br), ouvidas a Comissão de Avaliação 

e demais partes envolvidas. 

8.4 Este edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monte Alegre, 11 de junho de 2021 

 

 

 

Marcella Costa Radael 

Ivana Barbosa Veneza 

Coordenação do curso de Bacharelado em Engenharia de Aquicultura 

Ufopa – CMAL 

 


