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EDITAL PROEC Nº 009/2018 

Processo Seletivo de Bolsistas para atuarem nas ações: 
CR015-2018 Astroem para professores:  Astronáutica, 
Aeronáutica e Robótica para professores da Educação 
Básica, CR024-2018 Curso de Robótica Pedagógica 
para Professores do Ensino Fundamental II e CR026-
2018 Curso de Português para Refugiados e 
Migrantes, aprovadas no âmbito do Programa de 
Apoio a Ações de Extensão – PAAE 2018 (Processo nº 
23006.000036/2018-79) 

 

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEC) DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), considerando a Portaria ProEC nº 014/2017 
de 21 de dezembro de 2017, torna público o processo seletivo destinado ao preenchimento de 
vagas de bolsistas para atuarem nas ações: CR015-2018 Astroem para professores:  Astronáutica, 
Aeronáutica e Robótica para professores da Educação Básica, CR024-2018 Curso de Robótica 
Pedagógica para Professores do Ensino Fundamental II e CR026-2018 Curso de Português para 
Refugiados e Migrantes, aprovadas no âmbito do Programa de Apoio a Ações de Extensão – 
PAAE 2018. 

 
1. DAS NORMAS GERAIS 
 
1.1. Este edital é regido pela Portaria ProEC nº 014, de 21 de dezembro de 2017 disponível na 
página da ProEC. 
 
2. DOS OBJETIVOS  
 
2.1. O presente edital tem por objetivo regulamentar a seleção de bolsistas para atuarem nas 
ações: CR015-2018 Astroem para professores:  Astronáutica, Aeronáutica e Robótica para 
professores da Educação Básica, CR024-2018 Curso de Robótica Pedagógica para Professores 
do Ensino Fundamental II e CR026-2018 Curso de Português para Refugiados e Migrantes, 
aprovadas no âmbito do Programa de Apoio a Ações de Extensão – PAAE 2018. 
 
3. DAS BOLSAS 

 
3.1. Serão disponibilizadas vagas para bolsistas de acordo com a Tabela 1. 

 
3.2. O(A) bolsista receberá uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), cujo 
pagamento será feito até o 10º dia útil do mês subsequente ao da realização das atividades, por 
meio de depósito bancário na conta corrente individual do(a) próprio(a) bolsista, no Banco do 
Brasil. 
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3.3. As atividades do(a) bolsista totalizarão 10 (dez) horas semanais, distribuídas a critério 
do(a) coordenador(a) da ação ou por ele(a) determinado(a). 

 
3.4. Caberá à coordenação da ação informar o(a) discente, durante o processo seletivo, a 
quantidade e o período de vigência das bolsas disponibilizadas, considerando o número total de 
bolsas aprovadas e o período de realização da ação. 

 
3.5. Havendo necessidade e disponibilidade de recursos, poderá ser prorrogado o prazo de 
vigência das bolsas e/ou aumento do número de vagas para bolsistas a critério da coordenação.  

 
3.6. No caso de aumento de bolsas, serão utilizados os mesmos critérios indicados na Portaria 
ProEC nº 014, de 21 de dezembro de 2017. 

 

Tabela 1 – Número de bolsas disponibilizadas por ação 

CODIGO AÇÃO COORDENAÇÃO 
Nº DE 

BOLSAS 
DISPONIBILIZADAS  

CR015-
2018 

Astroem para professores:  Astronáutica, 
Aeronáutica e Robótica para professores da 

Educação Básica 
WESLEY GOIS 04 

CR024-
2018 

Curso de Robótica Pedagógica para 
Professores do Ensino Fundamental II 

FILIPE IEDA 
FAZANARO 

06 

CR026-
2018 

Curso de Português para Refugiados e 
Migrantes 

JOSE BLANES SALA 04 

 

4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. As inscrições deverão ser efetuadas mediante o preenchimento do Formulário de 
Inscrição para Bolsistas  e em conformidade com o estabelecido no cronograma deste edital. 
 
4.2. Um resumo das ações de extensão encontra-se disponível no Anexo 1. 
 
4.3. Em caso de multiplicidade de inscrições, será considerada exclusivamente a última 
inscrição efetuada. 
 
4.4.  A inscrição do(a) candidato(a) neste processo seletivo implica no reconhecimento e 
aceitação de todas as condições previstas neste edital. 
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4.5. A ProEC não se responsabiliza por erros cometidos pelo(a) candidato(a) 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. 
 
5. DA SELEÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) 
 
5.1. A seleção dos(as) candidatos(as) inscritos(as) será de responsabilidade da coordenação do 
programa e ocorrerá conforme previsto no cronograma deste edital. 
 
5.2.  O(A) candidato(a) deve atentar-se ao cronograma e divulgação dos resultados.   
 
5.3. Somente poderão participar da seleção os(as) discentes que obedecerem todos os critérios 
para inscrição estabelecidos neste Edital e na Portaria ProEC nº 014, de 21 de dezembro de 2017. 
 
5.4. Comunicações referentes à seleção poderão ser efetuadas por meio de mensagens 
eletrônicas. O(A) candidato(a) deve se certificar que o endereço eletrônico indicado no ato da 
inscrição está correto e verificar se sua conta de e-mail pessoal não possui filtro “anti-spam” para 
o e-mail da UFABC (@ufabc.edu.br). 
 
5.5.  A coordenação do programa deverá enviar o nome dos(as) selecionados(as) por meio do 
Formulário de Classificação de Bolsistas - ProEC – UFABC indicando a classificação dos(as) 
bolsistas e uma lista de espera com os(as) demais discentes selecionados(as) no presente 
processo seletivo.  
 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
6.1. A ProEC publicará em sua página a lista dos(as) discentes selecionados(as) de acordo 
com as informações enviadas pela coordenação. 
 
6.2. Os(As) discentes selecionados(as) para atuarem como bolsistas entregarão os documentos 
nos prazos previsto no cronograma deste edital. 

 
6.3. Após a publicação, os(as) discentes selecionados(as) deverão preencher o termo de 
outorga disponível em formato digital no site da ProEC.  

 
6.4. Após preenchido, o termo de outorga deve ser impresso, assinado e entregue na ProEC 
acompanhado dos seguintes documentos (originais e cópias simples):  

I- RG;  
II-  CPF (apenas nos casos em que o número não consta no RG);  
III-  comprovante de titularidade de conta corrente individual ativa no Banco do Brasil;  
IV-  atestado de matrícula atualizado.  
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6.5.  A critério da ProEC e/ou da coordenação da ação, poderão ser solicitados outros 
documentos aos(às) discentes bolsistas.  
 
6.6. Assinaturas fora do prazo acima estipulado serão permitidas mediante justificativas 
aceitas pela ProEC. 

 
6.7. Os(As) discentes iniciarão as atividades após a entrega de todos os documentos indicados 
neste edital. 
 
7. DO CRONOGRAMA 
 

Ação Data 
Período de inscrição De 18 a 25 de abril de 2018 
Encaminhamento dos(as) discentes inscritos à 
coordenação da ação 

26 de abril de 2018 

Seleção dos(as) candidatos(as)  De 27 de abril a 07 de maio de 2018 
Publicação do resultado 08 de maio de 2018 
Entrega do Termo de Outorga e demais 
documentos pelos(as) bolsistas 
selecionados(as) à ProEC 

09 e 10 de maio de 2018 

  

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1.Os casos omissos serão decididos pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura.  
 

8.2.Este edital entra em vigor nesta data. 
 

Santo André, 18 de abril de 2018. 
 
 
 

Profº Drº Leonardo José Steil  
Pró-reitor de Extensão e Cultura 
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ANEXO 1 – Os textos abaixo foram extraídos das prop ostas originais.  
 

CODIGO TITULO COORDENAÇÃO RESUMO 
Período de execução 

da ação 

CR015-
2018 

Astroem para 
professores:  
Astronáutica, 
Aeronáutica e Robótica 
para professores da 
Educação Básica 

WESLEY GOIS 

O ASTROEM é um Projeto de Extensão financiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da 
Universidade Federal do ABC (ProEC-UFABC) e encontra-se em exercício desde 2013. O objetivo 
principal é o desenvolvimento de conhecimentos básicos em Astronomia, Astronáutica, Aeronáutica e 
Mecânica Aplicada de forma interdisciplinar, criando e executando estratégias pedagógicas, ligadas 
ao projeto pedagógico da UFABC, do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e da Engenharia 
Aeroespacial, que possam ser aplicadas nas escolas públicas de ensino médio e fundamental II da 
cidade de Santo André podendo ser expandido para todo o território nacional. Em 2018, a proposta 
inovadora é apresentar o ASTROEM aos professores de ensino médio e fundamental II por meio de 
um curso de extensão para aperfeiçoar seus conhecimentos em astronáutica, aeronáutica e robótica 
(uma das plataformas da mecânica aplicada). Alguns resultados obtidos em 2015 e 2016  que podem 
demonstrar a solidificação da proposta do Astroem como estratégia de ensino são observados diante 
dos trabalhos publicados em anais de eventos científicos em educação, como por exemplo, XXXIII 
Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2015, I Jornada Ibero-Americana de Pesquisas em 
Políticas Educacionais e Experiências Interdisciplinares na Educação, 1a. Conferência FabLearn 
Brasil, V Simpósio de Ensino de Ciência e Tecnologia, dentre outros, e em suas ações, como por 
exemplo, participação na plataforma Bedream Fund da empreendedora Bel Pesce – Crowdfunding e 
inscrição na plataforma Geekie Lab – Fundação Lemann – para utilização em ensino de Física. Além 
do mais em 2017, a Equipe Astroem ministrou com êxito uma Oficina de Robótica para professores 
durante o Simpósio Nacional de Ensino de Física. 

01/03/2018 30/07/2018 

CR024-
2018 

Curso de Robótica 
Pedagógica para 
Professores do Ensino 
Fundamental II 

FILIPE IEDA 
FAZANARO 

 Neste curso, professores da Rede Estadual de Ensino para Fundamental II (Anos Finais), das 
Diretorias de Santo André e São Bernardo do Campo serão capacitados a usar kits de robótica 
educacional com Arduíno, no desenvolvimento de Projetos Pedagógicos com os Alunos de suas 
Escolas, no desenvolvimento de atividades interdisciplinares para desenvolver habilidades de 
Matemática e Língua Portuguesa, assim como de outras discplinas variadas. Depois haverá um 
acompanhamento monitorado nas Escolas sede para que consigam desenvolver os trabalhos com os 
seus alunos, na ação "Adote uma Escola" e a produção de um vídeo  sobre o andamento do projeto 
"Esta é a minha Escola". Ao final, serão convidados a mostrarem os trabalhos e as práticas 
pedagógicas num evento de visitação pública na UFABC "Mostra e Congresso de Trabalhos de 
Robótica Pedagógica", com avaliação, discussão e premiação dos melhores trabalhos. 

03/03/2018 27/10/2018 
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CODIGO TITULO COORDENAÇÃO RESUMO 
Período de execução 

da ação 

CR026-
2018 

CURSO DE 
PORTUGUÊS PARA 
REFUGIADOS E 
MIGRANTES 

JOSE BLANES SALA 

 O curso de língua portuguesa para refugiados e migrantes em situação de grande vulnerabilidade 
visa atender a uma demanda humanitária de uma população que tem crescido muito no Brasil nos 
últimos tempos e dispõe de recursos muito limitados para algum tipo de treinamento e qualificação 
profissional no país, sendo a língua portuguesa um dos precedentes para as demais formas de 
qualificação e mesmo inclusão social. 

02/05/2018 31/08/2018 

 
 


