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Introdução: 
 
Este Edital refere-se ao Edital 01/2022, PGRAD MONITORIA, vinculado ao Programa 
de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação da Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação da UFPA. 
Considerando o objetivo geral do Projeto “Jogo e Ludicidade na formação de 
educadores – criatividade nos festivais de jogos populares”, a saber: “promover a prática 
(experiência e experimento) de monitoria acadêmica do ensino superior em seus 
elementos elaborativos (planejamento), executivos (o trabalho pedagógico) e avaliativas 
(as metas construídas e os desafios registrados) e suas relações com a pesquisa e a 
extensão (produção científica)”, apresenta-se este Edital para o processo seletivo de 
Bolsistas, pelo período de 6 (seis) meses (durante o desenvolvimento do projeto), 
conforme registra o próprio edital. 
 
 
I – Da inscrição: 
 
Os interessados em participar do processo seletivo para bolsista de monitoria deste 
projeto deverá preencher o formulário de inscrição (ANEXO I) pelo link: 
https://forms.gle/X16xEZsgvwDwVKGK6 até as 23:59 horas do próximo dia 31 de março 
de 2022. 
Os documentos referentes ao cadastro do SIGAEST serão de responsabilidade do 
candidato. 
 
II – Dos pré-requisitos: 
 
Os/as interessados/as neste edital devem cumprir os seguintes requisitos abaixo 
relacionados: 

1. Estar regulamente matriculado no Curso de Educação Física (UFPA/ Campus 
Castanhal); 

2. Já ter cursado e sido aprovados nas disciplinas (i) Jogo e Ludicidade e (ii) Bases 
Filosóficas da Educação Física; 

3. Não possuir nenhuma bolsa vinculada à projetos de Ensino, Pesquisa e/ou 
Extensão da UFPA; 

4. Ter disponibilidade de 20 horas semanais, com atenção particular ás terças-
feiras pela manhã (dia e turno das aulas da disciplina Jogos e Ludicidade). 

 
II – Da homologação das inscrições: 
 

https://forms.gle/X16xEZsgvwDwVKGK6


A divulgação das inscrições homologadas será feita pelos meios de divulgação do 
Campus Castanhal no dia 1º de abril de 2022, nos canais de comunicação da 
UFPA/Campus Castanhal. 
Na oportunidade, divulgar-se-á os horários e ordem de entrevista com cada candidato/a 
homologado/a. 
A Coordenação do Projeto de Extensão também irá estabelecer contatos com os/as 
candidatos/as homologados/as, para marcação e confirmação das entrevistas no dia 2 
de abril de 2021. 
 
III – O Processo de seleção: 
 
O processo de seleção será por entrevista individual do/a candidato/a interessado, nos 
dias 4 e 5 de abril de 2022, de forma presencial e local a ser indicado pela banca. 
A entrevista será conduzida pela coordenadora (Prof.ª Dr.ª Renata Vivi Cordeiro) ou 
vice-coordenador (Prof. Dr. Marcelo Ferreira) do projeto. 
 
IV – Da divulgação do resultado final: 
 
O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 6 de abril de 2022 nos 
instrumentos de divulgação do Campus Castanhal da UFPA. 
 

 
CRONOGRAMA 

 
 

ATIVIDADE DATA 

Divulgação do edital 30 de março de 2022 

Período de inscrição 30 e 31 de março de 2022 

Homologação das inscrições 31 de março de 2022 

Divulgação das inscrições homologadas 1º de abril de 2022 

Entrevistas 4 e 5 de abril de 2022 

Resultado final 6 de abril de 2022 

Cadastro do/a bolsista via SISAE pelo 
Coordenador* 

Até 10 de abril de 2022 

Análise do cadastro do/a bolsista* Até 10 de abril de 2022 

Reunião com o/a bolsista* 12 de abril de 2022 

Vigência da Bolsa* Abril/2022 a setembro/2022 

Preenchimento de Relatório Final no SISPROL Até 30 de outubro de 2022 

 
 
 

Castanhal, 29 de março de 2022. 
  



ANEXO I 
Ficha de inscrição do GoogleForms 

 

Nome completo  

Número de matrícula  

Faculdade  

Fone/wzp  

e-mail  

Endereço residencial  

Cidade  

RG  

CPF  

 


