
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

CHAMADA INTERNA N° 13/2016 – 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 2016. 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1.  Selecionar docentes de Matemática e alunos do Ensino Médio para atividades de revisão de conteúdos 

do Ensino Fundamental para alunos de 8º ou 9º anos das redes públicas municipal e estadual, no ano 

letivo de 2016, 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 através 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 duas bolsas para professores e quatro bolsas para alunos-tutores, 

em cada Campus. 

2.2. O professor responsável pela proposta receberá uma bolsa mensal no valor de R$600,00 (seiscentos 

reais), por um período de cinco meses. 

2.3. Os alunos-tutores receberão uma bolsa mensal de R$150,00 (cento e cinquenta reais), por um período 

de cinco 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 disponibilidade, por meio de declaração do Diretor-Geral do Campus (Anexo VI), para 

cumprimento da carga horária de oito horas semanais, sem comprometimento de sua jornada de 
trabalho no Colégio Pedro II.  

3.2 Além da documentação acima, o professor responsável deverá apresentar: 
a) cópia do CPF e da Identidade; 
b) cópia do cartão da conta bancária onde será depositada a bolsa. 
3.3 A não apresentação de qualquer um dos documentos solicitados implicará a desclassificação do 

candidato. 
3.4 O aluno indicado como aluno-tutor deverá: 
a) estar regularmente matriculado no Colégio Pedro II; 
b) ter frequência igual ou superior a 75% na primeira certificação, comprovada por meio de apresentação 

do Boletim Escolar; 
c) ter média superior a 7,0 em Matemática na primeira Certificação de 2016; 
d) não estar repetindo a série em 2016; 
e) dispor de 8 horas semanais para dedicação às atividade do projeto Conexão Matemática; 
f) não ter vínculo empregatício; 
g) não acumular bolsas pagas pelo Colégio Pedro II; 



h) ter CPF (Cadastro de Pessoa Física); 
i) ser titular de conta corrente, não sendo aceitas contas conjunta e/ou poupança. 

 
4. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 

4.1. As propostas deverão ser entregues, exclusivamente, no Protocolo da Reitoria, no período definido no 
Cronograma, de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 17h. 

4.2. No ato da submissão da proposta deverão ser apresentados 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; 

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. A seleção das propostas será feita em duas etapas: 
a) análise das propostas; 

b) entrega da documentação bancária, conforme modelo constante no Anexo IV. 

5.1. 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. 

5.2.  As propostas serão classificadas em ordem decrescente de pontos. 

5.3. A segunda etapa consistirá na entrega dos documentos bancários dos alunos tutores (cópia do cartão da 

conta corrente de titularidade ou cópia do contrato de abertura de conta bancária de cada um dos 

alunos), pelo professor responsável, de acordo com o Anexo IV, no Protocolo Geral, no período definido 

no Cronograma desta Chamada, das 8 às 17h. 

 

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 modelo fornecido pela Diretoria de 

Extensão; 

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 VII, devidamente preenchido, no Protocolo Geral, das 8 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.  

 

9. DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA BOLSA DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS 

9.1. A concessão da bolsa será mantida, observando-se os seguintes requisitos: 

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. 

 

10. DOS MATERIAIS DIDÁTICOS 

10.1. 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. 

 

11. DA SUBSTITUIÇÃO DAS BOLSAS DOS ALUNOS 

11.1. 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. 

11.2. O aluno bolsista substituto deverá preencher todos os requisitos desta Chamada.  

 

12. DO CRONOGRAMA  

ETAPA PERÍODO 

Lançamento da Chamada 14/06/2016 

Submissão de propostas 14/06 a 16/06/2016 

Análise das propostas 17/06 e 18/06/2016 

Divulgação das propostas aprovadas 20/06/2016 

Interposição de recursos para propostas não habilitadas  21/06/2016 

Divulgação do resultado dos recursos 23/06/2016 

Entrega da documentação bancária 24/06 a 29/06/2016 

Divulgação do Resultado Final 30/06/2016 

Período de execução dos projetos 01/07 a 30/11/2016 

 





 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

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

 

ANEXO I 
APRESENTAÇÃO DE PROJETO 

(Chamada Interna nº 13/2016 – Projeto Conexão Matemática) 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) 

Nome: Titulação: 

SIAPE: CPF: Campus: Regime de Trabalho: 

Telefones: E-mail: 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS(AS) 

Aluno: 

Matrícula: Série: Turma: Turno: 

Aluno: 

Matrícula: Série: Turma: Turno: 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANUÊNCIA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO 

 

 

 

7. ANUÊNCIA DO DIRETOR GERAL DO CAMPUS 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, ....... de ....................... de 2016. 

 

 

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 13/2016 – 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) disponho do tempo necessário para a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho. 

  

Rio de Janeiro, _______ de _______________________ de 2016. 

 

 

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 13/2016 – 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 13/2016, 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 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 
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ANEXO IV 

DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA DO ALUNO – SEGUNDA ETAPA DA SELEÇÃO 

(Chamada Interna nº 13/2016 – Projeto Conexão Matemática) 

 

Informo abaixo os dados bancários do(a) aluno(a) para depósito da bolsa referente as Atividade de 

Extensão: conexão matemática, cujo valor mensal tenho ciência de ser de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

Nome  Matrícula  

CPF  Data de Nascimento  Sexo  

Campus  Série  Turma  

Telefone Fixo  Celular  

E-mail  

Banco  Agência  Conta Corrente  

 

Observações importantes:  

 Anexar cópia do cartão bancário ou da Proposta/Contrato de abertura de conta corrente. 

 Não serão aceitas Conta-Poupança ou Conta-Conjunta. A conta corrente deve ser individual e de 

titularidade do(a) aluno(a). 

 Solicitar ao banco a Conta-Corrente não tarifada, para o depósito da bolsa estudantil. 

 

 

Rio de Janeiro, ........... de .......................................... de 2016. 

 

 

Responsável do Aluno 

CPF: .......................................… 

 

 

 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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ANEXO V 

DOCUMENTAÇÃO DO(A) PROFESSOR 

(Chamada Interna nº 13/2016 – Projeto Conexão Matemática) 

 

Nome 
 

SIAPE 
 

CPF 
 

Departamento 
 

Campus 
 

Telefone Fixo 
 

Celular 
 

E-mail 
 

Banco  Agência  Conta  

 

 

Observações importantes:  

 Anexar cópia do cartão bancário. 

 Anexar Cópia do CPF e da Identidade 

 Não serão aceitas Conta-Poupança ou Conta-Conjunta. A conta corrente deve ser individual e de 

titularidade do(a) professor(a). 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE CARGA HORÁRIA 

(Chamada Interna nº 13/2016 – Projeto Conexão Matemática) 

 
Declaro para os devidos fins que o docente cumpre neste campus carga horária conforme quadro abaixo: 

 
CARGA HORÁRIA DO DOCENTE NO CAMPUS  

Turno Tempo  2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado 

Manhã 

1º       

2º       

3º       

4º       

5º       

6º       

Tarde 

1º       

2º       

3º       

4º       

5º       

6º       

 

DISPONIBILIDADE DO DOCENTE 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       
 

Rio de Janeiro, _______ de _______________________ de 2016. 

 

 

Assinatura do Docente                                                                                                 Assinatura do Diretor do Campus 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

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

 

ANEXO VII 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 (Chamada Interna nº 13/2016 – Projeto Conexão Matemática) 

 

 

À Banca Julgadora da Chamada Interna nº 13/2016 - PROPGPEC 

Nome do candidato(a): _______________________________________________________________________ 

Nº de inscrição: _____________________________________________________________________________ 

Justificativa – Razões da solicitação do recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro____/____/____                                          ______________________________________________                      

Assinatura do candidato(a) 

 

 


