
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS  

À INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA  

O GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA - GEPLISES” 

 

A Coordenação do Grupo Estudo e Pesquisa em Língua de Sinais e Educação de Surdos, 

torna pública a realização de seleção de candidatos a voluntários para atuação nas 

atividades do grupo. 

1. DESCRIÇÃO DO GRUPO 

1.1 O grupo de pesquisa GEPLISES atua juntos com projetos de pesquisa, ensino e 

extensão da Universidade Federal do Pará - Campus de Castanhal. 

1.2 Os projetos vinculados ao GEPLISES são: Ensino e Aprendizagem de Línguas: 

estratégias metodológicas para alunos surdos nas aulas de línguas adicionais (LA). 

(Extensão) e Libras nas Universidades (Ensino), Glossário de Sinais da área de 

Educação Física (Pesquisa). 

 

2. VAGAS 

2.1 Serão oferecidas 10 (dez) vagas: 

a) 10 (dez) para voluntários, que poderão ser convertidas para bolsistas, a 

depender de contemplação em outros editais. 

3. SELEÇÃO 

3.1 Os discentes selecionados serão capacitados para, de acordo com a orientação da 

Coordenação do Grupo, realizar pesquisas acadêmicas interdisciplinares, principalmente, 

nas áreas de Língua Brasileira de Sinais e Educação de Surdos, objetivando a produção 

de artigos científicos e monografias e participação/organização de eventos científicos na 

área da inclusão. 

3.2 Os voluntários selecionados não necessitam se dedicar exclusivamente às atividades 

do Grupo de Pesquisa, porém devem ter disponibilidade de 3 (três) horas semanais para 

realização dos encontros. Nos casos em que houver necessidade de mais de 3 horas 

semanais de dedicação a alguma atividade como, por exemplo, organização de eventos, 

os voluntários serão comunicados antecipadamente. 



3.3 Poderão participar da seleção alunos de graduação regularmente matriculados nos 

cursos da Universidade Federal do Pará – Campus 1 e 2 de Castanhal, cursando a partir 

do 1º bloco de disciplinas. 

3.3 Caso haja interesse de participação voluntária de discentes de outras instituições de 

ensino superior ou outro campus da UFPA, o interessado deve entrar em contato com a 

Coordenação do Projeto, para que seja verificada a possibilidade de participação. 

Frisamos que a prioridade será para os discentes da UFPA-Campus Castanhal. 

3.4 O processo de seleção compreenderá: 

a) Análise de Curriculum Lattes; 

b) Análise de Histórico;  

c) Entrevista; e 

d) Ficha de Inscrição para Voluntariado 

4. ATIVIDADES PROGRAMADAS 

4.1 Leitura bibliográfica obrigatória: indicações de leituras disponibilizadas pela 

coordenação do projeto (livros, artigos, dissertações e teses), primeiramente, sobre 

metodologia de pesquisa da língua de sinais e educação de surdos, em seguida, sobre os 

temas correlatos ao grupo:  

a) Escrita de Sinais 

b) Ensino de Língua Portuguesa para surdos 

c) Ensino de Língua Estrangeira para surdos 

d) Ensino de Língua de Sinais e Matemática 

e) Língua de Sinais e Artes Audiovisuais 

f) Ensino de Surdos 

g) Literatura, Cultura, Comunidade e Identidade Surda  

h) Estudos da Tradução e da Interpretação de Libras 

i) Formação e trabalho do profissional na área da inclusão de surdos 

j) Libras na Educação Infantil para surdos (Propostas Pedagógicas) 

k) Educação Física Adaptada para surdos  

l) História dos surdos 

Os voluntários serão capacitados na pesquisa bibliográfica, pelo coordenador, e 

por membros do grupo de pesquisa, aprendendo a realizar buscas em portais e 

bibliotecas e a elaborar fichamentos e resenhas. Ademais, serão auxiliados sobre como 

arquivar sua produção de resenhas e fichamentos e orientados a atentarem para a 

importância da escrita científica na carreira acadêmica. 

4.2 Pesquisa em arquivos e com indivíduos relacionados à área de inclusão; 



4.3 Trabalho de campo: com e sem acompanhamento da Coordenação do Grupo, nas 

instituições de ensino em que o Grupo de Pesquisa está inserido; 

4.4 Relatórios de campo: descrição e sistematização geral dos dados para composição 

dos relatórios parcial e final e artigos para publicações. 

4.5 Participação no Grupo: propiciará convívio de pesquisa com mestrandos, professores 

e pesquisadores internos e externos da UFPA. Nessa atividade haverá participação na 

organização de eventos sobre o tema de seu plano de trabalho. 

4.6 Elaboração dos relatórios: o bolsista deverá elaborar os relatórios parcial e final a 

serem submetidos a cada semestre. 

4.7 Elaboração de artigos: os voluntários deverão elaborar artigos a serem submetidos a, 

pelo menos, um evento que contenha publicação com ISBN/ISSN. 

4.8 Outras atividades correlatas a serem determinadas pela Coordenação do Grupo de 

Pesquisa. 

5. INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições ocorrerão no período de 15 a 25 de fevereiro de 2017, por meio do 

preenchimento do formulário de inscrição online, disponível no Link: 

https://goo.gl/forms/JA28WZE1TB786jpx1 

5.1 Somente após o devido preenchimento do formulário de inscrição, deve-se enviar um 

e-mail, com o título “SELEÇÃO VOLUNTÁRIOS – NOME DO CANDIDATO”, 

encaminhando a documentação a seguir: 

a) Comprovante de matrícula 2016/4 (em casos excepcionais, será aceita a 

Declaração de Vínculo); 

b) Histórico atualizado; 

c) Curriculum Lattes. 

5.2 O envio do e-mail de inscrição deverá ocorrer até as 23h59min do dia 25 de fevereiro 

de 2017. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 A data da entrevista será informada por e-mail aos candidatos selecionados, 

informando local e horário. 

6.2 Resultado na data provável de 06 de março de 2017, através de e-mail a ser enviado 

aos candidatos. E na página do Facebook (https://www.facebook.com/geplises/). 

6.3 As atividades do Projeto iniciarão no dia 07 de março de 2017. 

6.4 Os encontros neste semestre ocorrerão em todas as terças-feiras, no horário de 09h 

às 12h, local da primeira reunião será informado por e-mail. 

https://goo.gl/forms/JA28WZE1TB786jpx1
https://www.facebook.com/geplises/


6.5 Cronograma das atividades e materiais a serem utilizados serão disponibilizados aos 

voluntários no primeiro encontro, frisamos a importância de não faltar a este encontro 

inicial. 

 

 

Castanhal, 21 de fevereiro de 2017. 

Coordenação do GEPLISES 

geplises@gmail.com 

mailto:geplises@gmail.com

