
 
Universidade Federal do Pará  

Campus Universitário de Castanhal 

Faculdade de Pedagogia 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PIBEX 2022 

 

 
A coordenação do projeto “Alfabetização Ambiental na Amazônia” torna público o 

presente edital para a seleção de 01 (um) bolsista para atuar no Programa Institucional de 

Bolsa Extensão – PIBEX, desenvolvendo Plano de Trabalho vinculado ao projeto. 

 

No âmbito da UFPA, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução CONSEP N° 

3.298/2005 e em consonância com a Resolução CNE/MEC nº 7/2018, a Extensão 

Universitária é um conjunto de atividades acadêmicas, de caráter múltiplo e flexível, que se 

constitui num processo educativo, cultural e científico, articulado ao ensino e à pesquisa, de 

forma indissociável, e que viabiliza, por meio de ações concretas e contínuas, a relação 

transformadora entre a Universidade e a sociedade. Por Projeto de Extensão, entende-se: a 

ação formalizada, com objetivo específico e prazo determinado, visando resultado de mútuo 

interesse, para a sociedade e para a comunidade acadêmica, conforme o que estabelece o 

inciso II, do artigo 7º, do Decreto nº 7.416 de 2010 e o artigo 8º, II, da Resolução 

CNE/MEC nº 07/2018. 

 

O projeto “Alfabetização Ambiental na Amazônia”, é uma proposta de ações de extensão a 

serem executadas com a participação de extensionistas discentes das Faculdades do Campus 

Castanhal da UFPA, em espaços públicos tais como escolas da rede pública no município de 

Castanhal e entidades ambientalistas. O objetivo é apresentar aos educadores, educandos do 

ensino fundamental menor e agentes comunitários, temas da educação ambiental nas 

diferentes escalas, priorizando a Amazônia como ponto de partida para a “leitura do 

mundo”. Essa comunicação extensionista acontecerá por meio de reuniões, rodas de 

conversa, atividades em eventos e sala de aula, que serão realizadas quinzenalmente, por 

meio de plataformas virtuais, ou presencialmente, a depender das condições sanitárias, no 

Campus Universitário da UFPA e/ou nas escolas e entidades envolvidas no projeto. O foco 

do projeto é a promoção da inclusão e da equidade socioambiental, por meio da educação 

ambiental (EA), em um movimento que articule ensino, pesquisa e extensão, envolvendo a 

universidade e a sociedade castanhalense. 

 
 

1 DADOS GERAIS 

Qtd. Bolsas – 01 

Qtd. Voluntários Não-Bolsistas- 02 

Valor da Bolsa – R$ 400,00 

Edital - PROEX nº 01/2022 

Vigência: abril de 2022- março de 2023 



2. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

3.1 As candidatas e candidatos deverão realizar sua inscrição exclusivamente via e-mail, 

com encaminhamento do histórico escolar, carta de interesse (apresentando as razões e os 

objetivos que o motivam a ser bolsista de extensão no projeto a que se refere o presente 

edital) e contato telefônico para o ndereço eletrônico: ivanaogsilv@gmail.com. 

 

3. DOS PRAZOS 

Inscrição: 05 a 06 de abril de 2022, POR E-MAIL. 

Deferimento das inscrições: 07 de abril, até as 12h, por e-mail. 

Entrevista: 07 de abril de 2022, por plataforma virtual, em horário a ser comunicado no 

documento de deferimento da inscrição. 

Divulgação do resultado: 08 de abril de 2022. 

Período de vigência da bolsa: abril de 2022 a março de 2023. 

 

4. DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

I. Estar regularmente matriculado (entre o 6º e o 9º semestre) no curso de Pedagogia da 

UFPA/Campus Universitário de Castanhal; 

II. Dedicar 20 horas semanais às atividades de extensão; III - Não receber bolsa de 

nenhum outro projeto. 

III. Estar cadastrado no SIGAEST. 

IV. Possuir conta corrente em banco físico em seu nome. 

V. Não integrar família cuja renda per capita seja superior a um salário-mínimo e meio, 

conforme o disposto no art. 5º do Decreto nº. 7.234/2010 

 

5. DOS IMPEDIMENTOS À CONCESSÃO DE BOLSAS 

I. Não será permitido o acúmulo de Bolsas, salvo nos casos de Bolsa Moradia e Auxílio 

Permanência do MEC, PROMISSAES, Indígena e Quilombolas, Auxílio Moradia, 

Auxílio Creche, Kit-Acadêmico e Línguas Estrangeiras, conforme art. 5º, I da 

Instrução Normativa SAEST/UFPA nº08/2017; 

II. Inadimplência do acadêmico em relação a serviços e benefícios decorrentes dos editais 

da PROEX; 

III. Alunos de Pós-Graduação; 

IV. Alunos de Graduação com vínculo empregatício, salvo o (a) discente cuja família 

possua renda per capita não superior a um salário-mínimo e meio, conforme o 

disposto no art. 5º do Decreto nº. 7.234/2010; 

V. O discente que tenha vínculo familiar com o Coordenador ou qualquer membro da 

equipe técnica, cônjuge, companheiro (a), parente consanguíneo, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau; 

VI. O discente com CRG inferior a 5 (cinco). 

 
6. DOS COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

O discente deverá proceder conforme as normas a seguir: 

I. Estar regularmente matriculado no curso de Pedagogia da UFPA/Campus 

Universitário de Castanhal (entre o 6º e o 9º semestre); 

II. Apresentar tempo disponível de 20 horas semanais, para se dedicar às atividades 

previstas no Plano de Trabalho; 

III. Elaborar, sob a orientação do Coordenador do Projeto, o Plano de Trabalho; 

IV. Permanecer vinculado ao Projeto por 03 (três) meses, no mínimo, salvo casos de 

força maior; 

V. O não cumprimento das atribuições e responsabilidades, sem apresentação de 

mailto:ivanaogsilv@gmail.com


justificativa formal ao coordenador do Projeto, poderá ocasionar a substituição do 

discente; 

VI. 30 (trinta) dias após a execução do Projeto, o bolsista e o discente sem bolsa deverão 

apresentar, via SIGAEST, o Relatório Final e o Questionário Avaliativo de sua 

participação no Projeto. 

 

7. DA SELEÇÃO 

A seleção será realizada pela coordenadora e colaboradores do projeto, conforme os seguintes 

critérios: Análise da documentação apresentada e do desempenho do candidato na entrevista. 

 

8. DA ADMISSÃO 

I. A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos.  

II. Em caso de notas finais iguais, como critério de desempate, será utilizado o 

coeficiente de rendimento do histórico escolar. Persistindo o empate, prevalece a 

maior nota na entrevista. 

 
9. DA BOLSA 

I. A Bolsa de extensão será concedida pela UFPA, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) mensais, durante o tempo de duração do projeto. 

II. O pagamento será efetuado, diretamente ao bolsista, mediante depósito em sua conta 

corrente. 

III. A carga horária do bolsista será de 20 (vinte) horas semanais. 

IV. As atividades exercidas pelos bolsistas não geram vínculo empregatício de qualquer 

natureza. 

V. A vigência da bolsa poderá ser interrompida a qualquer época, nas seguintes 

situações: • trancamento, reprovação ou cancelamento da matrícula; • solicitação do 

bolsista; • solicitação do coordenador em razão de desempenho insatisfatório do 

bolsista. 

Castanhal, 04 de abril de 2022. 
 

 
 

Profª Dra. Ivana de Oliveira Gomes e Silva 

Coordenadora do Projeto 


