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CHAMADA PÚBLICA PROEC Nº 001/2016
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS PARA O
PROJETO INTITULADO “CIÊNCIA PARA TODOS UFABC
E
SABINA - ESCOLA RUMO A
POPULARIZAÇÃO
DA
CIÊNCIA”,
SOB
A
RESPONSABILIDADE
DA
PRÓ-REITORIA
DE
EXTENSÃO E CULTURA (PROEC)

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEC) DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), considerando a Portaria ProEC nº 018, de 09
de dezembro de 2016, torna pública a chamada para o processo seletivo de bolsistas para o
Projeto “Ciência para Todos - UFABC e Sabina - Escola Rumo a Popularização da
Ciência” sob a responsabilidade desta pró-reitoria.
1) DOS OBJETIVOS
A presente chamada tem por objetivo regulamentar a seleção de bolsistas para atuar no Projeto
“Ciência para Todos - UFABC e Sabina - Escola Rumo a Popularização da Ciência”. A
descrição suscinta do projeto encontra-se no Anexo I desta chamada.
2) DA INSCRIÇÃO
O período de inscrição será de 12 a 18 de dezembro de 2016.
As inscrições serão efetuadas mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição para
Bolsista.
A inscrição do discente de graduação ou pós-graduação da UFABC para atuar como bolsista
neste projeto implica o reconhecimento e aceitação de todas as condições previstas nesta
chamada pública.
A ProEC não se responsabiliza por erros cometidos pelo candidato no ato de preenchimento do
formulário de inscrição, bem como por requerimentos de inscrição não efetivados por motivo de
ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação ou outros
fatores externos que impossibilitem a transferência de dados.
3) DA SELEÇÃO DOS ALUNOS
A seleção dos alunos inscritos será de responsabilidade do coordenador da ação ou equipe por
ele indicada e deverá ocorrer no prazo entre 20 e 21 de dezembro de 2016.
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4) DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Etapa 1:
Para fins de seleção e com base na informação indicada pelo candidato no ato do inscrição serão
considerados as categorias abaixo, na ordem que se apresentam, até que se atinja o número de 40
selecionados acrescido dos demais inscritos na mesma categoria.
Categorias:
1) ter participado como mediador ou em projeto de extensão na SABINA;
2) Ter atuado em espaços de educação não formal;
3) Estar cursando licenciatura e/ou pós-graduação nos programas de Ensino e Histórias das
Ciências e Matemática, PROFMAT e MNPEF e
4) Ter atuado em outros projeto de extensão ou monitoria acadêmica.
A lista dos alunos selecionados para a segunda etapa será publicada no site da ProEC.
Etapa 2:
Os selecionados deverão, obrigatoriamente, participar de uma dinâmica de grupo, munido de
comprovante da categoria declarada, em data, hora e local a ser informado pela ProEC.
5) DAS NORMAS GERAIS
O aluno receberá uma bolsa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), cujo pagamento será feito
até o 10º dia útil de cada mês, por meio de depósito bancário na conta corrente individual do
próprio OUTORGADO, no Banco do Brasil.
A carga horária de dedicação do discente ao projeto será de 20 horas semanais e deverá constar
no termo de outorga.
As atividades serão desenvolvidas de terça-feira a domingo, em período de no mínimo 04
(quatro) e no máximo 06 (seis) horas diárias.
As atividades desenvolvidas pelos bolsistas serão definidas em plano de trabalho específico
elaborado pelo coordenador do projeto e pelo docente responsável.
6) DAS VAGAS
Serão disponibilizada 30 (trinta) vagas para bolsistas.
A bolsa terá vigência de 02 (dois) meses, no período de janeiro a fevereiro de 2017.
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7) DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
A divulgação das listas dos alunos selecionados serão publicadas na página da ProEC,
respeitando-se o cronograma.
Após a divulgação da lista os alunos bolsistas selecionados assinarão o Termo de Outorga,
impreterivelmente, no período de 05 a 10 de janeiro de 2016, mediante a apresentação dos
seguintes documentos (original e cópia simples): RG; CPF e Cartão do banco.
A critério da Pró-reitoria de Extensão e Cultura e/ou do coordenador do Projeto poderão ser
solicitados outros documentos aos alunos bolsistas.
Os alunos iniciarão as atividades após a assinaturas dos termos de outorga.
8) DO CRONOGRAMA
Ação

Data

Período de inscrição

De 12 a 18 de dezembro de 2016

Publicação dos selecionados

19 de dezembro de 2016

Etapa 2

De 20 a 21 de dezembro de 2016

Publicação do resultado

22 de dezembro de 2016

Assinatura do Termo de Outorga e
Compromisso

05 a 10 de janeiro de 2017

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Profº Drº Daniel Pansarelli
Pró-reitor de Extensão e Cultura
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Anexo 1 –
PROJETO “CIÊNCIA PARA TODOS - UFABC E SABINA - ESCOLA RUMO A
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

O projeto Ciência para Todos é uma parceria entre a Sabina Escola Parque do Conhecimento e
a Universidade Federal do ABC cujo objetivo é implantar um projeto pedagógico
interdisciplinar com ênfase na difusão da ciência.
Para efetivação desta difusão científica os mediadores do espaço terão um papel fundamental,
pois são eles quem humanizarão a relação do visitante com o objeto ou fenômeno observado.
Por meio de explicações de conceitos científicos, contextualizações, indagações e reflexões os
mediadores farão abordagens levando sempre em consideração o visitante e o diálogo entre
experiências e saberes.

