
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

CHAMADA INTERNA N° 11/2017 – PROPGPEC 
PROJETO CONEXÃO MATEMÁTICA 

 
A PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA torna públicos, nos termos da 

presente Chamada, as normas e os procedimentos necessários à seleção de bolsistas para o projeto de 
extensão Conexão Matemática nos Campi Duque de Caxias e Niterói, no ano letivo de 2017.  
 
 1. DO OBJETIVO  
 1.1. Selecionar docentes de Matemática e alunos do Ensino Médio para atividades de revisão de conteúdo 

do Ensino Fundamental para alunos de 8º e 9º anos das redes públicas municipal e estadual, no ano 
letivo de 2017, nos Campi Duque de Caxias e Niterói.  

 1.2. Viabilizar a participação de discentes no processo de interação entre o Colégio Pedro II e outros setores 
da sociedade por meio de atividades de extensão que contribuam para a sua formação acadêmica, a 
orientação profissional e o exercício da cidadania.  

 
 2. DAS BOLSAS  
 2.1. A presente Chamada disponibilizará 16 (dezesseis) bolsas, no valor mensal de R$ 150,00, para alunos-

tutores, sendo oito para o Campus Duque de Caxias e oito para o Campus Niterói, por um período de 
seis meses.  

 
 3. DOS REQUISITOS  
 3.1. O professor proponente deverá:  

a) ser docente de Matemática com regência de turma no Campus Duque de Caxias ou Niterói;  
b) comprovar, por meio da anuência do Chefe do Departamento a disponibilidade para cumprimento de 

quatro tempos na carga horária de extensão no Plano de Trabalho Docente (PTD) (Anexo I); 
c) apresentar anuência do Diretor-Geral do Campus com relação aos espaços a serem utilizados (Anexo V). 

 3.2. A não apresentação de qualquer um dos documentos solicitados implicará a desclassificação do 
candidato.  

 3.3. O aluno indicado como aluno-tutor deverá:  
a) estar regularmente matriculado no Colégio Pedro II;  
b) ter frequência igual ou superior a 75% no ano letivo de 2016, comprovada por meio de apresentação do 

Boletim Escolar;  
c) ter média superior a 7,0 em Matemática no ano letivo de 2016;  
d) dispor de 8 horas semanais para dedicação às atividades do projeto Conexão Matemática;  
e) não ter vínculo empregatício;  
f) não acumular bolsas pagas pelo Colégio Pedro II;  
g) ter CPF (Cadastro de Pessoa Física);  
h) apresentar, em até 60 (sessenta) dias após o resultado da seleção, o comprovante de titularidade de conta 

corrente, em uma das seguintes modalidades: conta corrente (titular) de qualquer Banco; conta poupança da Caixa 
Econômica - Operação 013 ou Conta-Fácil da Caixa Econômica, Operação 023.  

 
 4. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS  
 4.1. As propostas deverão ser entregues, exclusivamente, no Protocolo Geral, no período definido no 

Cronograma, de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 17 horas.  
 4.2. No ato da submissão da proposta deverão ser anexados os seguintes documentos:  

a) Apresentação do Projeto, conforme modelo constante no Anexo I;  



b) Termo de Consentimento do Responsável assinado pelo responsável legal do aluno, conforme modelo 
constante no Anexo II;  

c) Termo de Compromisso de cada um dos alunos, conforme modelo constante no Anexo III;  
d) Cópia do CPF, Identidade e comprovante de titularidade de conta corrente dos Alunos Tutores; 
e) anuência do Diretor do Campus, conforme Anexo V.  

 4.3. É de responsabilidade do proponente o acompanhamento do Cronograma dessa chamada, desde a 
inscrição até o resultado final, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos.               

 
 5. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS  
 5.1. As propostas serão analisadas por uma Banca nomeada pelo Reitor, exclusivamente, para este fim.  
 5.2. As propostas que não atenderem aos requisitos indicados para o professor e para os alunos serão 

desclassificadas.  
 5.3. As propostas que atenderem aos pré-requisitos apresentados no Item 3 serão avaliadas de acordo com 

os seguintes critérios:  
a) coerência da justificativa de escolha da série - 0 a 10 pontos;  
b) pertinência do programa à proposta pedagógica da Conexão Matemática – 0 a 10 pontos;  
c) adequação das atividades do Plano de Trabalho com o turno dos alunos bolsistas – 0 a 10 pontos;  
d) facilidade de intervenção e construção participativa por parte dos alunos tutores – 0 a 10 pontos.  

 5.4. As propostas serão classificadas em ordem decrescente de pontos.  
 
 6. DAS OBRIGAÇÕES DO PROFESSOR RESPONSÁVEL  
 6.1. Caberá ao docente responsável:  

a) selecionar e elaborar o material didático a ser utilizado;  
b) garantir a efetiva realização das atividades com a carga horária prevista;  
c) apresentar o Relatório Final das atividades realizadas, conforme Anexo VI;  
d) notificar quaisquer problemas que impeçam a concessão ou pagamento da bolsa;  
e) responsabilizar-se pela organização e apresentação de seu grupo, através de comunicações, pôsteres 

e/ou outras modalidades de apresentação em eventos convocados pela Diretoria de Extensão;  
 6.2. No Relatório Final deverão constar, com detalhamento, todas as atividades desenvolvidas, inclusive dos 

trabalhos apresentados em eventos.  
 6.3. O não envio do Relatório Final constituirá situação de inadimplência e impedirá a participação do 

proponente em outras Chamadas Internas da PROPGPEC.  
 
 7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
 7.1. A divulgação dos resultados será feita na página eletrônica do Colégio Pedro II, no endereço 

www.cp2.g12.br, conforme Cronograma.  
 7.2. Os recursos ao Resultado desta Chamada poderão ser feitos no período definido no Cronograma, com a 

entrega do formulário constante no Anexo IV, devidamente preenchido, no Protocolo Geral, das 9 às 
17h.  

 
 8. DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA BOLSA DOS ALUNOS  
 8.1. A concessão da bolsa será mantida para o aluno que:  
a) frequentar regularmente as atividades durante a vigência da bolsa, com índice de frequência igual ou 

superior a 75%;  
b) participar das atividades propostas comparecendo pontualmente nos horários estabelecidos, utilizando 

o uniforme completo de acordo com a orientação dos servidores da Diretoria de Extensão;  
 8.2. A concessão da bolsa será mantida, para o professor que:  
a) comparecer com regularidade e pontualidade às atividades relativas a esta Chamada, durante a vigência 

da bolsa, apresentando índice de frequência igual ou superior a 90%;  
b) participar das atividades propostas comparecendo pontualmente nos horários estabelecidos;  
c) representar adequadamente o Colégio Pedro II nos eventos internos ou externos;  
d) mencionar a atividade de extensão: Conexão Matemática em entrevistas concedidas a jornais, revistas, 

rádio, TV ou na participação em eventos;  
e) entregar a frequência dos alunos nas datas definidas pela Diretoria de Extensão.  
 



 9. DOS MATERIAIS DIDÁTICOS  
 9.1. Para a reprodução de materiais didáticos, como apostilas e congêneres, os originais deverão ser 

apresentados até 15 (quinze) dias antes do início das atividades à Diretoria de Extensão.  
 
 10. DA SUBSTITUIÇÃO DAS BOLSAS DOS ALUNOS  
 10.1. Ocorrendo vacância, a substituição de aluno bolsista deverá ser feita, conforme indicação do professor 

responsável, em até 15 (quinze dias) com apresentação de toda a documentação constante nesta 
Chamada, no processo da proposta contemplada.  

 10.2. O aluno bolsista substituto deverá preencher todos os requisitos desta Chamada.  
 
 11. DO CRONOGRAMA  

Etapa Período 

Lançamento da Chamada 04/05/2017 

Submissão de propostas 04/05 a 16/05/2017 

Análise das propostas 17/05 a 18/05/2017 

Divulgação das propostas aprovadas 19/05/2017 

Interposição de recursos para propostas não habilitadas 22/05/2017 

Divulgação do resultado dos recursos 23/05/2017 

Divulgação do Resultado Final 23/05/2017 

Período de execução dos projetos 26/05/2017 a 26/11/2017 

 
 12. DO RELATÓRIO FINAL 
 12.1. O Relatório Final deverá apresentar, detalhadamente, as atividades realizadas, a contribuição das 

atividades para o público-alvo, a avaliação geral do projeto, o registro das dificuldades encontradas, as 
estratégias utilizadas para a solução dos problemas e sugestões. 

 12.2. O Relatório Final deverá ser encaminhado à Diretoria de Extensão, pelo professor, até vinte dias após o 
término do projeto, conforme modelo a ser entregue aos proponentes. 

 12.3. Não entregar o Relatório Final no prazo estipulado constituirá situação de inadimplência junto à 
PROPGPEC e impedirá a concessão de apoio a novos projetos dos proponentes. 

 

 13. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS BOLSAS 
 13.1. O pagamento das bolsas será realizado mediante depósito bancário em conta corrente individual, 

registrada em nome do beneficiário. 
 13.2. As bolsas a que essa Chamada se refere serão concedidas em conformidade com a disponibilidade 

orçamentário-financeira do Colégio Pedro II. 
 
 14. DO CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 
 14.1. A concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada por ocorrência de fato cuja gravidade que o 

justifique, ou ainda, pelo descumprimento das obrigações estabelecidas nesta Chamada, sem prejuízo 
de outras providências cabíveis. 

 
 15. DA IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA INTERNA  
 15.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos da presente Chamada até o segundo dia útil anterior ao 

prazo final estabelecido para recebimento das inscrições. Não terão efeito as impugnações feitas por 
aqueles que em tendo aceitado sem objeção, venham apontar, posteriormente ao julgamento, 
eventuais falhas ou imperfeições. 

 

 16. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 16.1. A qualquer tempo a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, por motivo de interesse 

público, por ilegalidade no todo ou em parte, sem que isso implique o direito de indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 

 16.2. As bolsas poderão ser suspensas a qualquer tempo, caso ocorram restrições orçamentárias. 
 



 17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 17.1. A inscrição efetuada implica a plena aceitação de todas as condições estabelecidas na Chamada Interna. 
 17.2. As informações fornecidas nos anexos e o seu correto preenchimento são de responsabilidade do 

proponente (professor orientador).  
 17.3. Caberá ao Reitor, ouvida a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, resolver os 

casos omissos e as situações não previstas na presente Chamada. 
 17.4. Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Extensão, presencialmente de 8 às 17horas, 

pelo telefone 3891-0091 ou pelo e-mail extensao@cp2.g12.br. 
 
 

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2017. 

 
MARCIA MARTINS DE OLIVEIRA 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

  

mailto:extensao@cp2.g12.br


 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
ANEXO I 

APRESENTAÇÃO DE PROJETO 
(Chamada Interna nº 11/2017 – Projeto Conexão Matemática) 

1. IDENTIFICAÇÃO DO (A) PROFESSOR (A) 

Nome: Titulação: 

SIAPE: CPF: Campus: Regime de Trabalho: 

Tel. Fixo: Celular: E-mail: 

Banco: Agência:  Conta: 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS 

Aluno: CPF: 

Matrícula: Série: Turma: Turno: 

Tel. Fixo: Celular: Data de nascimento:  

E-mail: 

Banco: Agência:  Conta: 

Aluno: CPF: 

Matrícula: Série: Turma: Turno: 

Tel. Fixo: Celular: Data de nascimento:  

E-mail: 

Banco: Agência:  Conta: 

Aluno: CPF: 

Matrícula: Série: Turma: Turno: 

Tel. Fixo: Celular: Data de nascimento:  

E-mail: 

Banco: Agência:  Conta: 

Aluno: CPF: 

Matrícula: Série: Turma: Turno: 

Tel. Fixo: Celular: Data de nascimento:  

E-mail: 

Banco: Agência:  Conta: 

Observação importante:  

 Anexar Cópia do CPF e da Identidade 

 

 



3. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Série Escolhida (8º ou 9º ano) e justificativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metodologia 

 



4. PLANO DE TRABALHO 

Horários de Atividades (Preencha com a letra A os horários das aulas regulares e com a letra E os horários destinados para o Projeto 

Conexão Matemática) 

Turno Tempo  2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado 

Manhã 

1º       

2º       

3º       

4º       

5º       

6º       

Tarde 

1º       

2º       

3º       

4º       

5º       

6º       

 

5. ATIVIDADES PREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, ....... de ....................... de 2017. 

 

_________________________________________ 
Assinatura do Chefe de Departamento 

_______________________________________ 
Assinatura do Professor Proponente 

 

  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
(Chamada Interna nº 11/2017 – Projeto Conexão Matemática) 

 

Eu, _____________________________________________________________________________  

CPF nº ____________________________ na qualidade de responsável legal, autorizo o(a) aluno(a) ______  

_____________________________________________________ a candidatar-se a bolsa do Projeto Conexão 

Matemática. 

  Declaro que sendo selecionado (a), autorizo a sua frequência às atividades propostas em turno oposto 

às aulas regulares. Declaro, ainda:  

a) ter lido a íntegra da Chamada e demais normatizações do Colégio Pedro II, estando perfeitamente ciente 

de seus termos e de acordo com eles; 

b) o(a) aluno(a) não é beneficiário(a) de outra modalidade de bolsa; 

c) o(a) aluno(a) dispõe do tempo necessário para a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho. 

  

Rio de Janeiro, _______ de _______________________ de 2017. 

 

 

 

Assinatura do(a) Responsável Legal do(a) Bolsista 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
ANEXO III 

TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO 

 (Chamada Interna nº 11/2017 – Projeto Conexão Matemática) 

 

Eu, _______________________________________________________________________________,  

aluno do Colégio Pedro II, matrícula ___________________, no Campus ___________________________, 

turma ________, ano/série ________,  candidato à bolsa do Projeto Conexão Matemática do Colégio Pedro II, 

de acordo com a Chamada Interna  nº 11/2017, declaro: 

d) ter lido a íntegra da Chamada e demais normatizações do Colégio Pedro II, estando perfeitamente ciente 

de seus termos e de acordo com eles; 

e) não ser beneficiário de outra bolsa de qualquer outra modalidade; 

f) que disponho do tempo necessário para a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho. 

 Comprometo-me a executar, fielmente, as tarefas previstas no plano de atividades do bolsista, com 

ciência de que receberei uma bolsa mensal no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), durante o período 

de execução do projeto, através de depósito em conta bancária, de minha titularidade, a ser efetuado pelo 

Colégio Pedro II. 

 

 

Rio de Janeiro, _______ de ________________________ de 2017. 

 

 

 

 

_________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

_______________________________________ 
Assinatura do Aluno 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 (Chamada Interna nº 11/2017 – Projeto Conexão Matemática) 

 

 

À Banca Julgadora da Chamada Interna nº 11/2017 - PROPGPEC 

Nome do candidato(a): _______________________________________________________________________ 

Nº de inscrição: _____________________________________________________________________________ 

Justificativa – Razões da solicitação do recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro____/____/____                                          ______________________________________________                      

Assinatura do candidato(a) 

 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
ANEXO V 

ANUÊNCIA DO DIRETOR DE CAMPUS 
(Chamada Interna nº 11/2017 – Projeto Conexão Matemática) 

 
 

Eu, .................................................................................................................................................., SIAPE 

n° ............................., declaro haver disponibilidade no(a) ................................................................................. 

.............................................................................................................................................................., nos dias e horários 

abaixo relacionados, para a realização do Projeto Conexão Matemática, proposto 

por ........................................................................................................................................................................................... 

 

Dia(s) da semana Horário Recursos disponíveis 

   

   

 

 

Rio de Janeiro,          de                                    de 2017. 

 

 

_____________________________________ 

 

Assinatura e carimbo do Diretor Geral do Campus  

  



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
ANEXO VI 

MODELO DE RELATÓRIO FINAL 
(Chamada Interna nº 11/2017 – Projeto Conexão Matemática) 

 

 I. DADOS DO PROJETO 

Título:  

Realização Início:  ____/____/____      Término:  ____/____/____ 

Turno (   ) Manhã       (   ) Tarde Horário:  

Nº de vagas:  Nº de concluintes:  

 

II. RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Nome:  

SIAPE:  CPF:  

Departamento:  Campus:  

Telefones:  Celular:  

E-mail:  

 

 III. AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO 

a) Quanto aos prazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Alcance das expectativas em relação à proposta inicial 

 

 

 

 

 

 

c) Outros aspectos relevantes 

 

 

 

 

d) Dificuldades e soluções (expor as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento das atividades do projeto e as 

estratégias utilizadas para a solução dos problemas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Considerações finais (expor de modo sucinto a contribuição do curso para o público-alvo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro,____de________________de 2017. 

 

 

Assinatura 


