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EDITAL Nº 02/2020 – LICENCIAR/COAFE/ PROGRAD/ UFPR 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA LICENCIAR 
 

 
EDITAL SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS DO  PROGRAMA LICENCIAR 

 
 
De acordo com a Res. 05/07 – CEPE, Edital nº 01/2020, Edital nº 03/2020 e Edital nº 04/2020-
PROGRAD/COAFE/LICENCIAR, estão  abertas as inscrições para seleção de alunos 

bolsistas para o PROJETO  Desafios no ensino de ciências exatas em uma abordagem por área 
do conhecimento, sob coordenação da Professora Luciana Casacio. 

 
 

1. Resumo e Objetivos do Projeto:   

 

O ensino de ciências exatas sempre foi um dos grandes desafios dos professores da rede 
pública de ensino; exige desse profissional esforços que vão além de ter vocação para 
ensinar. Para ser um bom professor de ciências é preciso ser um entusiasta, ter muita 
criatividade para suprir a falta de infraestrutura e apoio institucional para as práticas 
pedagógicas. Neste contexto, professores das escolas do ensino público das Baías de 
Paranaguá enfrentam a precarização das escolas e inconsistência do material didático de 
apoio com a realidade local dos habitantes das ilhas. Essas escolas são caracterizadas por 
educação do campo porém, os materiais de apoio à escola do campo são voltados à questões 
da terra e à reforma agrária, totalmente incoerente com o cotidiano dos moradores de uma 
ilha. Deste modo, o presente projeto busca entender as necessidades dos professores das 
escolas de ensino básico da Baía de Paranaguá, principalmente nas práticas pedagógicas do 
ensino de ciências exatas alinhados as necessidades e recursos naturais disponíveis no local. 
Assim, a proposta desse projeto é levar aos estudantes dessas comunidades, práticas 
pedagógicas de baixo custo e com material disponível, que possam resgatar tradições da 
própria comunidade e auxiliar, através da aula prática e interdisciplinar, o aprimoramento de 
novos saberes em ciências exatas numa abordagem e linguagem que reflitam as reais 
necessidades local. 

 

Considerando a situação de emergência sanitária nacional e em atendimento ao Processo 
SEI nº 23075.016431/2020-71, Edital nº 03/2020 - PROGRAD/COAGE/LICENCIAR, o atual 
Projeto propõe as seguintes ações: 

 

Plano de trabalho: Elaboração de materiais didáticos-pedagógicos para cursos de revisão de 
matemática do ensino médio. 
 
Objetivos do plano de trabalho: Estudo dos conteúdos do ensino médio, seleção de conteúdos, 
criação de mapas conceituais dos conteúdos selecionados e preparação de materiais didáticos e 
aulas para um curso de revisão de matemática básica do ensino médio.  

 

a) Justificativa para alteração: considerando a impossibilidade de realizar atividades em 
colégios estaduais devido à situação da pandemia pela COVID-19 e a reunião realizada re-
motamente com os coordenadores dos Projetos Licenciar e a PROGRAD, estão sendo pro-
postas adequações ao atual Projeto Licenciar. 
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b) Título da ação a ser desenvolvida: Elaboração de materiais didáticos-pedagógicos para 
cursos de revisão de matemática do ensino médio. 

  

c) Público alvo: Estudantes de Graduação do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas do 
Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos do Mar. 

  

  d) Cronograma das atividades: 

  Maio/2020 
Lançamento do Edital de seleção dos bolsistas e eventuais voluntários, reali-

zação das entrevistas com os candidatos (remotamente) e seleção final da 

equipe de trabalho 

 Junho/2020  

Estudo da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) do Ensino Médio; 

Pesquisa de materiais de cursos preparatórios e levantamento dos conteúdos 

abordados nos cursos; Pesquisa bibliográfica sobre mapas conceituais; Sele-

ção dos três primeiros temas de aulas 

 Julho/2020 
Preparação de materiais didáticos e da gravação de aulas sobre os temas se-

lecionados na etapa anterior. 

 

 

2. Número de vagas: 04 (quatro). 
 
 

3. Valor da Bolsa: R$ 400,00 (mensal). 
 
 

4.  Do Vínculo com o Programa e da vigência da bolsa: 
 

I- Os bolsistas e voluntários selecionados por meio do presente edital manterão 
seus vínculos com o programa pelo prazo em que permanecer em vigência a Res. 
42/20-CEPE, que dispõe sobre a suspensão dos calendários acadêmicos dos cursos de 
graduação, pós-graduação e de educação profissional e tecnológica (2663712), pelo 
prazo máximo de 08 (oito) meses. 
II-  Na eventualidade de a Res. 42/20 - CEPE ser revogada e o calendário acadê-
mico ser restabelecido, os vínculos e as bolsas concedidas por intermédio deste edital 
serão revogados e será providenciado um novo processo seletivo para os meses que 
ainda restarem até o final da vigência prevista para o Programa Licenciar 2020 (dezem-
bro do corrente ano). 
III- Para os estudantes selecionados neste edital, o vínculo com o programa e a vigência 
da bolsa terão início no dia 01 de junho do corrente ano. 

 
 

5. Requisitos para a Inscrição:   

I- ser estudante regularmente matriculado em curso de licenciatura incluído no escopo 
do projeto ao qual pretende se candidatar; 
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II - ter disponibilidade de cumprimento de carga horária de 12 (doze) horas semanais 
para desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão prevista no pro-
jeto; 
III - para candidatos participantes de outras edições do Programa, não haver partici-
pado do Programa por tempo igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses; 
IV - para candidatos à condição de bolsista, não acumular bolsa institucional concomi-
tantemente, exceto as bolsas do PROBEM. 
 

Candidatos que não cumprirem o pré-requisito III acima, poderão mesmo assim se inscrever, 
ficando a sua candidatura condicionada a homologação do Comitê Gestor do Programa, se 
ocorrer a sua aprovação e classificação para a condição de bolsista. 

 

 

6. Das atribuições:  

 
Nestes dois primeiros meses, a equipe de trabalho irá estudar a BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular) do Ensino Médio, pesquisar materiais de cursos já existentes, provas nacionais como 
OBMEP e ENEM. Pesquisar referências bibliográficas a respeito de mapas conceituais e criar o 
mapa do formato do curso. Selecionar temas para as primeiras aulas, preparar e elaborar 
materiais didáticos sobre os temas selecionados. Todas as reuniões serão realizadas remotamente 
através da Plataforma TEAMS, disponibilizada pelo pacote do Office da UFPR. 

 

 

7. Das inscrições: 
 

- Período de inscrição: 11 a 15 de maio de 2020 
- Documentos necessários: Histório Escolar com IRA (ou comprovante de matrícula se for 
aluno(a) do primeiro semestre) 

- Forma de inscrição: Preencha os dados no link https://forms.gle/YgrSMrdTat8dt6jQ9. 
 
 

8. Critérios de Seleção:  
 

1. Avaliação no desempenho nas disciplinas de matemática do curso 
2. Entrevista sobre as motivações para atuar no Projeto 
3. IRA do candidato. 

 
 

9.  Data da divulgação do Resultado: 25 de maio de 2020. 
 
 

 
Pontal do Paraná, 15 de maio de 2020. 

 
 
 
 

Luciana Casacio 

Coordenadora da Proposta 
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