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Projeto de Extensão II Seminário Fronteiras “Histórias das Amazônias entre o 

nacional e outras simbologias”. 

 

Edital Simplificado para Seleção de Bolsistas remunerados e voluntários 

 

1. Preâmbulo 

A Coordenação do Projeto de extensão II Seminário Fronteiras “Histórias das 

Amazônias entre o nacional e outras simbologias”, torna pública a abertura de 

inscrições para a seleção de bolsistas remunerados para atuarem em suas ações na 

forma deste edital. 

 

2. Objetivos do projeto 

2.1 Objetivo Geral: 

O II Seminário Fronteiras: “Histórias das Amazônias entre o nacional e outras 

simbologias”, concebido como um espaço para promoção de conhecimento e 

reconhecimento das produções acadêmicas sobre a Amazônia entre os 

pesquisadores e a comunidade interna e externa dessa IFES visa ampliar o debate 

acerca da complexidade ambiental e social Amazônia, bem como promover o 

compartilhamento de saberes a partir dos debates e discussões pertinentes acerca 

das “realidades” das Amazônias e os enfrentamentos contemporâneos das 

simbologias criadas pelas experiências sociais e do capital internacional e nacional 

como um processo de apropriação do bioma Amazônico. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

2.2.1 Promover um amplo debate na academia acerca das fronteiras amazônicas, 

sob as mais diferentes representações, sentidos e significados; 

2.2.2 Oportunizar diálogos entre os pesquisadores da UFAC visando valorizar um 

debate acadêmico dos resultados das pesquisas realizadas. 

2.2.3 Promover estudos, através de um minicurso e grupos de trabalho (GTs) acerca 

da interdisciplinaridade como um processo de interação de procedimentos 
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acadêmicos e as abordagens metodológicas acerca da Amazônia brasileira e o 

contexto interamericano. 

2.2.4 Garantir espaços para comunicações e exposições de pesquisas no campo 

das diversas ciências; 

2.2.5 Publicar resultado do II Seminário Fronteiras: Histórias das Amazônias entre o 

nacional e outras simbologias. 

 

3. Período, horário e local de inscrição. 

3.1 As inscrições ocorrerão no período de 19 a 25 de julho de 2018, das 08h00 às 

12h00, 14h00 as 18h00 na Secretária/Biblioteca do Laboratório Interdisciplinar de 

Formação de Educadores das áreas de História, Geografia e Filosofia (LIFE/HGF), 

localizada na sala 05 do bloco Jorge Kalume, por meio da entrega da documentação 

referida no item 4 deste edital. 

 

4. Requisitos para inscrição 

4.1 Ser aluno matriculado e estar frequentando regularmente o curso de Licenciatura 

em História (CLH) ou o Curso de Bacharelado em História (CBH) da Ufac. 

4.2 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para atuarem nas ações do Projeto. 

 

5. Documentos para inscrição 

5.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo requerente (ANEXO 

01, também disponível na Secretaria/Biblioteca do LIFE); 

5.2 Declaração de disponibilidade de 12 horas semanais para dedicar-se às 

atividades do projeto (ANEXO 02, também disponível na Secretaria/Biblioteca do 

LIFE); 

5.3 Cópia do Histórico Escolar atualizado, com Coeficiente de Rendimento Geral; 

5.4 Carta de intenção (impressa e anexada junto à documentação a ser entregue no 

ato da inscrição). 

5.4.1 A carta deve respeitar as normas básicas de formatação da ABNT (fonte 12; 

espaçamento 1,5; alinhamento justificado). 
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6. Das vagas, bolsas e seleção 

6.1 Serão oferecidas dez vagas, sendo 02 (duas) destinadas a bolsistas 

remunerados e 08 (oito) a bolsistas voluntários, para atuação em horários 

compatíveis com as necessidades do projeto, mas sem prejuízos aos estudos dos 

bolsistas. 

6.2 Das 02 (duas) vagas remuneradas, 01 (uma) será destinada aos candidatos do 

primeiro período dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em História. Das 08 

(oito) vagas voluntárias, 25% (vinte e cinco por cento) serão destinadas aos 

candidatos do primeiro período dos respectivos cursos. 

6.3 Das 02 (duas) vagas remuneradas, 01 (uma) será destinada aos candidatos que 

estão cursando os demais períodos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em 

História, bem como as demais vagas voluntárias. 

6.4 As bolsas remuneradas, a que se refere o item 6.1, terão o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) mensais, a serem pagos durante os meses de outubro e 

novembro. 

 

7. Da seleção 

7.1 A seleção levará em consideração dois aspectos, a saber: 

7.1.1 Análise de documentação (tem caráter eliminatório – consiste em conferir se o 

candidato realmente apresentou os documentos exigidos no item 4 deste Edital e se 

estes documentos são verdadeiros); 

7.1.2 Análise avaliativa dos aspectos constantes na planilha abaixo: 

7.1.2.1 Candidatos do item 6.2:  

ITEM PONTUAÇÃO MÁXIMA  

Carta de Intenção (revelar conhecimentos sobre os 
objetivos deste projeto) 

10,00 

Total 10,0 

7.1.2.2 Candidatos do item 6.3: 

ITEM PONTUAÇÃO MÁXIMA  

Coeficiente de Rendimento Geral 10,00 

Carta de Intenção (revelar conhecimentos sobre os 
objetivos deste projeto) 

10,00 

Total 20,00 
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8. Cronograma de execução deste Edital 

Período para inscrições 19 a 25 de julho de 2018 

Resultado preliminar  26 de julho de 2018 

Período para interposição de recursos 27 de julho, das 08h00 às 12h00 e das 

14h00 às 17h00, na Biblioteca do LIFE 

Publicação do Resultado Final 30 de julho de 2018 

 

9. Disposições finais 

9.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

 

 

Rio Branco – Acre, 11 de junho de 2018. 

 

 

Prof. Drª. Geórgia Pereira Lima 

Coordenadora do Projeto 
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ANEXO 01 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

1. NOME COMPLETO:________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

CPF:___________________________ CURSO:____________________________ 

PERÍODO:_____ MATRÍCULA:_________________ DATA NASC.:____/____/____ 

ENDEREÇO:________________________________________________________ 

Nº________ BAIRRO:__________________________ CEP:__________________ 

TELEFONE: (       ) __________________ / (       ) __________________ 

E-MAIL (Legível): ___________________________________________________ 

 

Rio Branco, ____ de julho de 2018 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

 

Recebido em: 

___________________________________ 

Por: 

___________________________________ 
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ANEXO 02 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

Eu, _________________________________________________________, portador 

do CPF ______________________, declaro que disponho de 12 horas semanais 

para a organização e realização do projeto de extensão “II Seminário de Fronteiras”.  

 

 

Rio Branco, ____ de Julho de 2018 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

Recebido em: 

___________________________________ 

Por: 

___________________________________ 


