
 
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL  
FACULDADE DE LETRAS  

EDITAL13/2020 – PROPESP  

PROGRAMA INSTITUCIONAL VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PIVIC 2020 

  

 

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS/AS 

 

A Coordenação do Projeto de Pesquisa “Literatura e mundo rural: conexões entre o real e o 

imaginário”, torna pública a Seleção de Voluntários/as de Iniciação Científica para atuar junto ao referido 
projeto, que tem como objetivo  geral: analisar a relação entre a literatura e a realidade, a partir das lendas 

que povoam o imaginário coletivo do nordeste paraense. 

 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1 O presente Edital tem como objetivo apresentar as regras para a seleção de três (03) voluntários/as de 

Iniciação Científica (IC), do curso de Letras/Espanhol do Campus de Castanhal, vinculado ao 

EDITAL13/2020  - PROGRAMA INSTITUCIONAL VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 

PIVIC 2020 

1.2 O/a discente  aprovado/a deverá ter, obrigatoriamente, disponibilidade de dez (10)  horas semanais, 
dedicadas à pesquisa. Serão classificados/as até quatro candidatos/as, de acordo com a pontuação mais 

elevada, obtida na avaliação escrita. 

1.3 A coordenadora deste pojeto pode substituir o/a voluntário/a a qualquer momento, levando em 

consideração a solicitação, ou o desempenho do plano de trabalho no referido projeto. 

 

2 REQUISITOS, DIREITOS E COMPROMISSOS DO/A ALUNO/A VOLUNTÁRIO/A 

 

2.1. Estar regularmente matriculado no curso de Letras/Espanhol do Campus de Castanhal. 

2.2. Desenvolver o plano de trabalho no período de 12 meses, com vigência de agosto de 2020 a julho de 

2021.  

2.3. Dedicar 20 horas semanais às atividades acadêmicas e de pesquisa. 

2.4. Ser selecionado/a e indicado pelo orientador.  

2.5. Apresentar relatórios parcial e final, conforme períodos fixos, estabelecidos pelo calendário PIBIC, 

publicado no site da PROPESP.  

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. Terá direito a Certificado de Participação no programa PIVIC, o aluno cujo desempenho for aprovado 

nas etapas de avaliação de relatórios e no Seminário de Iniciação Científica. 

 

3 DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1 As inscrições ocorrerão no período compreendido entre 08/09 e 09/09 (até as 14h) de setembro de 2020 e 

deverão ser encaminhadas ao e-mail: gracineia@ufpa.br, acompanhadas de contato telefônico e dos 

seguintes documentos:  
 

3.1.1 Comprovante de matrícula, relato de experiência (pessoal ou familiar) sobre os mistérios da selva 

(lendas, relatos de acontecimentos misteriosos...) e carta de motivação, em português e em espanhol. 

 

mailto:gracineia@ufpa.br


 

4 DA SELEÇÃO 

 

4.1A seleção será realizada por meio de: 

 
4.1.1Avaliação dos textos escritos. 

 

5 DO RESULTADO 

 
5.1 Será aprovado/a o/a candidata que obtiver maior nota, numa escala de 0 a 10. 

 

5.2 O resultado será divulgado/encaminhado via E-mail. 

 

 

 

                                                           
                                              Prof.ª Drª Gracineia dos Santos Araújo  

   COORDENADORA DO PROJETO 

 
 

 

               Castanhal (PA), 05 de setembro de 2020. 
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