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EDITAL INTERNO SELEÇÃO BOLSISTAS 
O Grupo de Estudos: “Dialética, Educação e Cultura – campo e cidade” (GEDEC-CC) – 

cadastrado no Diretório de Grupos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq, desde 2008, e vinculado à Faculdade de Pedagogia, do Campus 

Universitário de Castanhal, desta UFPA – torna pública a seleção de bolsistas de Iniciação 

Científica para atuar junto ao projeto de pesquisa “Violência Escolar: discriminação, bullying 

e responsabilidade”, aprovado junto ao CNPq: Chamada Cidadania, Violência e Direitos 

Humanos (SIGLA: CHSSA 2016), a ser realizada no período compreendido entre Fevereiro de 

2018 a Janeiro de 2021.  

1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1 Este Edital tem objetivo de apresentar as regras para a seleção de bolsista de Iniciação 

Científica (IC), vinculado ao Edital do CNPq, Chamada Cidadania, Violência e Direitos 

Humanos (SIGLA: CHSSA 2016).  

1.2 A IC tem por objetivo apoiar a criação e consolidação de grupos de pesquisa e qualificar 

o ensino de graduação na UFPA, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica e 

Tecnológica a graduandos sob orientação de docentes e técnicos, coordenadores ou 

participantes de projetos de pesquisa registrados na Instituição, para o desenvolvimento de 

atividades voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico e a processos de inovação.  

1.3 A pesquisa à qual se refere este edital tem coordenação nacional e internacional do 

professor doutor José Leon Crochík, do Instituto de Psicologia da USP, e que será reaplicada 

em diversas universidades nacionais e estrangeiras, sendo o professor Dr. Paulo Lucas da Silva, 

da Faculdade de Pedagogia, do Campus Universitário de Castanhal, o coordenador local da 

mesma. 

1.4 A bolsa de que trata este edital tem a duração de 35 meses, com remuneração de acordo 

com os valores nacionais determinados pelo CNPq (<http://www.cnpq.br/web/guest/no-pais>). 

1.5 O Coordenador local, com a anuência do Coordenador Geral do Projeto, pode substituir 

o bolsista a qualquer momento, levando em consideração o desempenho do bolsista e o 

cronograma do Projeto em questão. 

2. REQUISITOS, DIREITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA  

2.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação a partir do 2° semestre letivo.  
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2.2 Não ter vínculo empregatício e dedicar 20 horas semanais às atividades acadêmicas e 

de pesquisa.  

2.3 Ser selecionado e indicado pelo orientador.  

2.4 Cumprir o Plano de Trabalho do Projeto, a ser definido em colaboração com o 

Coordenador local. 

2.5 Apresentar relatório parcial, a cada 06 meses de bolsa, e relatório final, ao fim do 

período de bolsa.  

2.6 Apresentar resumo dos resultados da pesquisa, sob forma de exposição oral no 

Seminário de Iniciação Científica, acompanhado do Relatório Final de pesquisa, nas datas 

estabelecidas pela PROPESP.  

2.7 Não acumular a bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica com 

bolsa de outra agência de fomento à pesquisa, de outras instituições ou da própria UFPA.  

2.8 O não-cumprimento pelo bolsista dos requisitos e compromissos exigidos neste edital 

implicará a suspensão ou cancelamento da bolsa e ainda a devolução à UFPA, ou ao CNPq, em 

valores atualizados, da(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente.  

2.9 Terá direito a Certificado de Participação na IC o aluno cujo desempenho for aprovado 

nas etapas de avaliação de relatórios e no Seminário de Iniciação Científica, da UFPA.  

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições ocorrerão no período compreendido entre 20 a 23 de fevereiro de 2018 e deverão 

ser feitas por meio do correio eletrônico do Grupo de Estudos: Dialética, Educação e Cultura – 

campo e cidade (GEDEC-CC): <gedec-cc@ufpa.br>, contendo na linha de “assunto”: 

EDITAL INTERNO SELEÇÃO BOLSISTAS - CNPq e, em anexo: 

1. Ficha de inscrição, devidamente preenchida, com a declaração do interesse em 

concorrer à vaga tornada pública por meio deste edital 

2. Cópia do histórico escolar atualizado. 

4. DA SELEÇÃO 

A seleção será realizada por meio de: 

1. avaliação do histórico escolar (cômputo geral de conceitos); 

2. prova escrita (redação) sobre dois temas propostos no horário da realização da referida 

escrita, a ser realizada no dia 26 de fevereiro, das 14:30 às 17 horas, no Campus de Castanhal 

(sala a confirmar), e  
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a. A prova terá como base a análise e interpretação dos textos indicados no item 5 deste 

Edital; 

b. os textos serão disponibilizados, no Laboratório de Informática do Campus, para 

fotocópia. 

c. O título da redação será divulgado no horário da prova escrita. 

3. uma entrevista, que ocorrerá dia 27 de fevereiro de 2018, no mesmo horário e local. 

OBS.: Este Edital com os Anexos: Ficha de Inscrição e o Cronograma serão disponibilizados 

no Laboratório de Informática do Campus de Castanhal na manhã do dia 20/02/2018. 

 

5. BIBLIOGRAFIA DA REDAÇÃO 

ADORNO, T. W. Educação após Auschwitz. Trad. por Aldo Onesti.’ In: COHN, Gabriel 

(org). Coleção “Grandes Cientistas Sociais: Adorno”. São Paulo. Ática, 1986. (ou disponível 

em  https://goo.gl/GhhyZP ; ou na tradução de Wolfgang Leo Maar http://goo.gl/hkflJW). 

 

CROCHÍK, José Leon. O conceito de Preconceito e a perspectiva da Teoria Crítica. In: _____ 

et al. Perspectivas teóricas acerca do preconceito. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008, p. 69-

101. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Poderá ocorrer alguma mudança de datas e (ou) horários em virtude de alguma situação 

não programada. Neste caso, cada candidato receberá uma notificação, pelo seu e-mail indicado 

na Ficha de Inscrição. 

6.2 O resultado final desta seleção será divulgado até às 12h do dia 01 de março de 2018, 

no mural do Prédio administrativo do Campus de Castanhal. 

6.3 Cada candidato poderá recorrer do resultado, pelo e-mail: gedec-cc@ufpa.br, até às 12h 

do dia 05 de março de 2018. 

6.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela coordenação local, de acordo com 

as normas e regulamentos do CNPq. 

 

Castanhal, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo Lucas da Silva 

GEDEC-CC 

  

https://goo.gl/GhhyZP
http://goo.gl/hkflJW
mailto:gedec-cc@ufpa.br
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ANEXO I 

 

EDITAL INTERNO SELEÇÃO BOLSISTAS COTA CNPq 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 
NOME 

 

 MATR. Nº.   

 

CPF  RG  

 

ENDEREÇO 

RESIDENCIAL 

 

 DATA DE 

NASCIMENTO 

 

 

E-MAIL 

 

 TELEFONE  

 

CURSO 

 

 PERÍODO  

 

DECLARAÇÃO: 

Declaro, para todos os efeitos, que solicito minha inscrição na seleção de bolsistas de Iniciação 

Científica para atuar junto ao projeto de pesquisa “Violência Escolar: discriminação, bullying e 

responsabilidade”, aprovado junto ao CNPq: Chamada Cidadania, Violência e Direitos Humanos 

(SIGLA: CHSSA 2016), a ser realizada no período compreendido entre fevereiro de 2018 a janeiro 

de 2021.  

Castanhal, _____ de fevereiro de 2018. 

 

 

Assinatura da candidata, 

Ou candidato 

 

 
  



 
 

 

 
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL 
FACULDADE DE PEDAGOGIA 

 
 

 

ANEXO II 

 
 

EDITAL INTERNO SELEÇÃO BOLSISTAS 

CRONOGRAMA (Ano 2018) 

 

 

DATA 

 

HORÁRIO 

 

ATIVIDADE 

20 a 23/02 8 às 18h Inscrição pelo e-mail: <gedec-cc@ufpa.br> 

(Ficha de inscrição e Histórico do Curso) 

20/03 Manhã Disponibilização dos textos no Laboratório de 

Informática do Campus 

26/02 9h Divulgação dos inscritos (prédio Administrativo do 

Campus)  

26/02 14:30 até 17h Realização da Prova escrita (sala a ser definida, no 

Campus) 

27/02 14:30 Entrevista em ordem alfabética pelos nomes dos 

inscritos (em sala a ser definida, no Campus) 

01/03 Até às 12h Divulgação dos resultados (prédio Administrativo do 

Campus) 

02 e 05/03 Até às 12h Período para impetração de recursos contra o 

resultado (E-mail: <gedec-cc@ufpa.br>) 

06/03 Até às 12h Divulgação do resultado final (prédio Administrativo 

do Campus) 

 
 
 
 
 


