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O Grupo de Estudos Sociedade, Cultura e Educação - GESCEd e o Programa de Extensão e 

Pesquisa “UNIVERSIDADE NO QUILOMBO: exercício de responsabilidade, recriação e re-significação 

do ambiente (NEAB), tornam público a seleção de Monitores/as – bolsistas, para o preenchimento de 02 

(duas) vaga imediatas e de voluntários, aos/as graduandos/as oriundos de ações afirmativas e 

vulnerabilidade socioeconômico, do Campus Universitário de Castanhal, de acordo com o Edital Nº 

12/2021/SAEST/UFPA, para a 1ª Edição do: PROJETO PEDAGOGIA NO QUILOMBO – PPQ: prática, 

interação e intervenção metodológica no ensino-aprendizado. 

Finalidade de desenvolver e apoiar ações de assistência estudantil aos discentes de graduação 

presencial em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), instituído pelo Decreto nº. 7.234/2010 do Ministério da Educação (MEC), 

e com a Política Institucional de Assistência Estudantil e de Acessibilidade da UFPA – PINAE, Resolução 

n. 828, de 23 de março de 2021 da UFPA. Com intuito de fortalecer a permanência e a conclusão da 

graduação, considerando a diversidade étnico-racial, gênero, orientação sexual e diversidade cultural 

dos(as) discentes de graduação. 

 

1. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO: 

1.1 Período e locais de inscrição:  

Dias:  24 de Março a 04 de Abril 2022 (até 16h), 

Através do e-mail: universidadenoquilombo@gmail.com   

Com cópia para: amaral12j@hotmail.com 

 

1.2 Os/as candidatos/as deverão apresentar, no ato da inscrição, cópias de: 

- Comprovante de matrícula (ou declaração) e histórico escolar; 

- RG e CPF; 

- Currículo; 

- Comprovante de renda; 

- Três últimos comprovantes de energias; 

- Uma ficha de inscrição devidamente preenchida (com Conta Bancária); 

- Cópia do questionário socioeconômico e cultural - providenciar 

- Conta bancária - providenciar  
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2. CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO: 

É candidato (a) ao Serviço de Apoio Pedagógico: o (a) discente do Campus de Castanhal-UFPA que 

preencher cumulativamente as seguintes condições:  

2.1. Cursando a primeira graduação, prioritariamente; 

2.2. Estar regularmente matriculado (a) e frequente em curso de graduação presencial da UFPA;  

2.3. Comprove renda familiar per capita de até 1,5 (um e meio) salário mínimo vigente; 

2.4. Não poderão participar, discentes:  

a) De cursos de graduação à distância, PARFOR, FORMAPARÁ e outros de mesma natureza; 

b) Que esteja com pendências de prestação de contas junto a SAEST, a exemplo dos auxílios: Creche, Kit 

Acadêmico, Kit PcD, PROLÍNGUAS e Apoio à Viagem Acadêmica (AVA), Auxílio Moradia e Auxílio 

Emergencial de Apoio a Inclusão Digital c), bem como ao SCDP/UFP (diárias/passagens). 

 

3. DO FUNCIONAMENTO DA BOLSA: VALOR: R$ 500,00 (quinhentos reais). 

O período da bolsa será de no máximo 12 meses. 

A concessão de bolsa priorizará o (a) discente em situação de vulnerabilidade socioeconômica (refere-se 

à situação socioeconômica de pessoas ou grupos de pessoas com poucos recursos financeiros, de moradia, 

educação e acesso a oportunidades para seu desenvolvimento enquanto cidadão) e de risco social (refere-

se ao indivíduo que deixa de ter condições de usufruir dos mesmos direitos e deveres dos outros, por 

contextos repentinos diversos, e que por consequência gera um dano econômico a Ele) 

 

4. OBSERVAÇÕES AOS CANDIDATOS 

4.1. Os/as candidatos/as aprovados/as terão um prazo mínimo para apresentarem e informarem os dados 

bancários (Conta Corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica); elaborarem os planos de trabalho (ver 

com coordenador); 

4.2. Ações: monitoria e exercício da prática pedagógica na universidade; desenvolver atividades 

socioeducativas, socioculturais e socioambientais nos quilombolas; organizar e registar ações, eventos, 

banco de dados; participar de estudos, planejamento, avaliação de ações, eventos acadêmicos, de extensão 

e de pesquisa local e nacional; 

Estar disposto e disponível para fazer relatórios, artigos, pesquisas, participar de grupo de estudos dentro 

das temáticas do projeto; 

Dispor de 20 horas semanais para dedicação ao projeto, incluído aos sábados; 

Se deslocar para comunidade quilombolas fora do município de Castanhal; ter contato com público, 

dinamicidade e liderança. 

 

5. ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
Documentação; entrevista; envolvimento ou atividades relacionadas à temática; participação voluntária em 

extensão, pesquisa ou grupo de estudos. 

 

6. CALENDÁRIO E PROCESSO DE SELEÇÃO: 

24/03 a 04/04 de 2022 – Inscrições até 16h  

04.04. 2022 - Homologação  

05.04. 2022 - Entrevista e Análise da documentação 

05.04. 2022 -  Resultado; entrega de documentações; inscrição e anexação de documentação no SIGAEST 

 

6.1. Entrevista: Local: Núcleo de Estudos Afro-brasileiro – NEAB - Prédio de Acesso à Informação – 

UFPA-Castanhal – Av. Universitária s/n, bairro Jaderlândia, Castanhal –Pa.  

 

O (a) candidato (a) que apresentar documentação incompleta, rasurada ou incompatível com as informações 

obtidas na inscrição/entrevista, será INDEFERIDO. 

 

Dúvidas ou esclarecimentos, sobre o projeto: 

Local: Núcleo de Estudos Afro-brasileiro - NEAB - Prédio de Acesso a Informação – UFPA-Castanhal: 

98101-8666 (Amaral), 98732-9511 (Tatiane Amaral), 99629-7008 (Lucas); ou outro local indicado pelo 

coordenador.  

 

 

 

PROF. DR. ASSUNÇÃO JOSÉ PUREZA AMARAL - Coordenador do Gesced, do Programa 

Universidade no Quilombo e do Projeto Pedagogia no Quilombo - NEAB/UFPA 



 

Castanhal (Pa), 24 de março de 2022. 
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