
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL 

PROJETO ROBÓTICA NA ESCOLA: UM ESTÍMULO NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM 

 

1. EDITAL Nº 001/2018 - SELEÇÃO DE BOLSISTA 
 
O Projeto Robótica na Escola: Um Estímulo no Processo de Ensino e Aprendizagem - Projeto               
de Extensão da UFPA, vinculado à Faculdade de Computação do Campus de Castanhal,             
tornam público a Seleção para Bolsista à comunidade acadêmica do Campus de Castanhal,             
para o preenchimento de 1(uma) vaga, de acordo com o edital nº 01/2018 –PIBEX / PROEX. 

Coordenador Vagas Vigência das Bolsas 

João Cláudio Chamma Carvalho 01 11/2018 a 3/2019 

 
2. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão concorrer à Bolsa, estudantes de graduação do curso Engenharia de            
Computação Campus de Castanhal-UFPA que: 

• Estejam cursando regularmente a partir do segundo semestre e não esteja no            
último semestre dos Curso; 

• Na ocasião da aprovação nesta seleção, realizem cadastro no Sistema Gerência           
de Assistência estudantil - SIGAEST/PROEX/UFPA ou já tenham cadastro         
prévio; 

• Tenha conhecimento prévio de Circuitos elétricos e desenvolvimento de         
projetos na plataforma Arduino entre outras. 

• Dispor de 20 horas semanais para dedicação ao Projeto; 

2.2 Ter disponibilidade para realizar as atividades referentes ao plano de trabalho:  

• Elaboração de experimentos lúdicos voltados a alunos do ensino médio 
• Confecção de materiais de apoio a montagem desse experimentos 
• Reuniões com a equipe para dar seguimento ao projeto  
• Elaboração de vídeos e outros materiais didáticos para apresentação aos          

professores e escolas 
 

 



3. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO: 
3.1 O candidato deverá encaminhar um e-mail para brunojaquesm@gmail.com com o          

assunto BOLSA PROJETO ROBÓTICA NA ESCOLA, contendo os seguintes         
dados: 

• Nome, Cpf, matrícula e semestre que está cursando. 

Em anexo: 

• Curriculum Vitae; 
• Histórico escolar atualizado; 

 
4. OBSERVAÇÕES: 

4.1 Ter disponibilidade para fazer relatórios, artigos e pesquisas dentro das temáticas do            
Projeto, para fins de participação em eventos acadêmicos, de pesquisa e extensão locais,             
regionais, nacionais e internacionais; 
4.2 O bolsista não poderá ter vínculo empregatício de qualquer natureza; 

 
5. DO VALOR DA BOLSA: 

R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

6. PERÍODO E LOCAIS DE INSCRIÇÃO: 

De: 22 a 25 de Outubro de 2018. 
E-Mail: brunojaquesm@gmail.com 
 
7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

Documentação, Currículo vitae, entrevista. 

 

8. PROCESSO DE SELEÇÃO: 
8.1 Análise do Currículo; 
8.2 Entrevista, virtualmente e/ou presencial, caso seja necessário.  
8.3 Resultado via endereço de e-mail 

 

Castanhal (Pa), 21 de Outubro de 2018. 

 

 

 

João Cláudio Chamma Carvalho  

Coordenador 

mailto:brunojaquesm@gmail.com

