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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROGRAMA 

DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - PAEE 

 

1. DO PROJETO 

O Programa de Apoio Educacional Especializado – PAEE é executado pelo 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicopedagogia Diferencial (NEPPD) da Faculdade 

de Educação (FACED) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e financiado pelo 

Edital PROEXT 2016 - Programa de Apoio a Extensão Universitária (MEC/SESU), com 

duração de um ano e seis meses (fevereiro de 2016 a julho de 2017).  

O programa tem por finalidade ações de extensão visando a formação de 

recursos humanos das várias instâncias educacionais da cidade de Manaus, que envolvam 

a área urbana e rural. Reúne discentes de Graduação e Pós-Graduação; pesquisadores 

internos e colaboradores externos da área da Educação Especial com ênfase na educação 

inclusiva, aprofundando conhecimento teórico-metodológicos sobre o processo ensino e 

aprendizagem no atendimento educacional especializado na práxis pedagógica, pela 

análise de experiências educacionais voltadas para as pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no contexto da 

educação inclusiva na Amazônia.  

O Programa de Apoio Educacional Especializado - PAEE surge a partir de uma 

ação reflexivo-coletiva, que se articula com um conjunto de projetos e ações de extensão, 

pesquisa e de ensino no curso de Pedagogia e demais licenciaturas da UFAM, o PAEE 

está ligado ao NEPPD. As ações do PAEE tem como objetivo geral, promover formação 

na perspectiva da educação inclusiva para os agentes comunitários, educadores populares, 

professores, gestores e demais profissionais da zona urbana e rural do município de 

Manaus, acompanha o acordo do PNE no que tange ao apoio e a ampliação das equipes 

de profissionais para atender à demanda do processo de escolarização dos(das) estudantes 

com deficiência, através da garantia da formação de diversos profissionais visando 

universalizar o acesso e garantir a permanecia com êxito na educação básica. 
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2. DA SELEÇÃO 

Na tabela abaixo estão descritos a quantidade de bolsistas, o período da bolsa, a 

descrição da função, a carga horária semanal e o valor da bolsa. 

 

QUANTIDADE PERÍODO FUNÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 

VALOR DA 

BOLSA 

12 

Junho de 

2016 a Julho 

de 2017 

Bolsista da 

Extensão 

(PAEE/MECSESU) 

20 HORAS 

SEMANAIS 
R$ 400,00 

 

3. DOS REQUISITOS 

Com base na Lei n° 12.155, de 23 de dezembro de 2009, regulamentada pelo 

Decreto n° 7.416, de 30 de dezembro de 2010, as instituições federais poderão conceder 

bolsas de extensão aos alunos de graduação, fundamentados nos seguintes critérios:  

I - Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFAM; 

II - Possuir Curriculum Lattes devidamente preenchido; 

III - Apresentar indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico, definidos pela 

instituição; 

IV - Não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais; e 

V - Apresentar tempo disponível para dedicar às atividades previstas no edital de seleção, 

em resumo, 20 horas semanais para o desenvolvimento do programa. 

4. DAS INCRIÇÕES PARA SELEÇÃO 

As inscrições serão realizadas no período de 01 a 08 de junho de 2016, no horário 

das 08:00 as 16:00, no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicopedagogia Diferencial 

(NEPPD) na Faculdade de Educação (FACED), Setor Norte, da Faculdade de Educação, 

Campus Manaus. 

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição e entregar 
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Xerox dos seguintes documentos: 

I – Ficha de Inscrição (ANEXO 01); 

II - Curricullum lattes preenchido e impresso; 

III - Declaração de que está regularmente matriculado na UFAM, Campus Manaus; 

IV -  Histórico escolar atualizado; 

V - Documentos Pessoais (RG, CPF, Comprovante de Residência) e; 

VI – Comprovante Bancário, Conta Corrente. 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção será realizado em duas etapas, a saber: 

Primeira Etapa. Análise dos documentos (eliminatória). Nesta fase será 

eliminado o candidato que: 

a) Não preencher todos os requisitos do item 3; 

b) Não entregar todos os documentos do item 4; 

Segunda Etapa. Entrevista (Eliminatória). Será realizado no dia 10/06/2016. 

6. RESULTADO 

O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 09 de junho de 2016 (quinta-

feira), o resultado da segunda etapa será divulgada no dia 11 de junho de 2016 (sábado)  

e o resultado final no  dia 13 de junho de 2016 (segunda-feira)  nos quadros de avisos da 

Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do Amazonas, no perfil do 

Facebook “Neppd Ufam” e no site “ufamneppd.wix.com/oficial”. 

7. DAS EXIGÊNCIAS PARA PERMANENCIA NO PROJETO 

I - Dedicação de 20 horas semanais ao projeto. 

II - Participar das reuniões semanais 

III - Responsabilidades quanto a realização e entrega das atividades 
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8. DO DESLIGAMENTO DO ALUNO DO PROJETO 

As bolsas poderão ser canceladas ou os aluno poderão ser desligado do projeto 

nas seguintes situações: 

I - Encerramento do projeto pelo Pró-Reitoria de Extensão e/ou MEC/SESU. 

II - Não comprimento das suas atividades. 

III - Conclusão do curso de graduação; 

IV - Desempenho acadêmico insuficiente; 

V - Trancamento de matrícula; 

VI - Desistência da bolsa ou do curso; 

VII - Abandono do curso; ou 

VIII - Prática de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos termos da 

disciplina própria da instituição, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Os selecionados, mas não classificados dentro das vagas, permanecerão na 

espera até a validade do projeto e/ou até quando tiver vínculo com a instituição. 

Casos não mencionados neste edital serão deliberados pelo coordenador do 

projeto. 

 

Manaus, 01 de Junho de 2016 

 

 

______________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Almerinda de Souza Matos 

Coordenador do Programa de Apoio Educacional Especializado – PAEE 
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ANEXO 01 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

CPF: ___________________ Sexo: M (   )   F (   )  Data de Nascimento: ____/____/_____  

RG: ________________ Órgão Emissor: __________ Data de Emissão: ____/___/_____ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

CEP: _______________________ Complemento: ______________________________  

Email: _________________________________________________________________ 

Telefones: _______________________ Celular: _______________________________  

 Curso de Graduação: _____________________________________________________  

Período: ________________                                 Turno:_____________________________ 

Tenho um talento especial para _____________________________________________ 

Como tomou conhecimento do NEPPD, porque quer fazer parte desta equipe e quais são 

seus planos para o futuro aqui neste Núcleo de Pesquisas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS (20 HORAS SEMANAIS) 

 Matutino Vespertino 

Segunda-Feira   

Terça-Feira   

Quarta-Feira   

Quinta – Feira   

Sexta-Feira   

 

 

    

 

 

Manaus, _______de _________________ de 2016. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Candidato a Bolsista 

 

 

 

  

 

 


