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CONCURSO PARA ESTÁGIO 
 

 A coordenação do Projeto de extensão Descobrindo a Ciência: Ensinando Química Através de 

Assuntos do Cotidiano, do Departamento de Química Orgânica-IQ faz saber que de acordo com nº do processo: 

23083.006855/2016-42 encontram-se abertas as inscrições para participação no projeto de extensão, visando o 

preenchimento de 04 vagas. 

INSCRIÇÃO:  

As inscrições serão feitas através do e-mail projetoensinandoquimica@gmail.com, do dia 10/08/18 até 26/08/18. 
 

OS CANDIDATOS DEVERÃO PREENCHER OS SEGUINTES REQUISITOS: 
a- Ser aluno regulamente matriculado nos cursos de graduação de Química (Licenciatura e Industrial), 

Farmácia e Biologia (Licenciatura e Bacharelado); 

b- Freqüentar efetivamente o curso; 

c- Dispor de 6 horas semanais livres, sendo 4 horas na quarta-feira e 2 horas em dia a ser combinado com a 
coordenação do projeto de extensão, verificado junto à planilha de matrícula do aluno no semestre vigente. 
 

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E SELEÇÃO 
a- Os candidatos serão avaliados por uma banca examinadora composta por 3 membros, a saber: Profa 

Vanessa Gomes Kelly Almeida (coordenadora do projeto), Prof. Cristiano Jorge Riger (coordenador do curso 

de Química), e Durval Reis Mariano Júnior (colaborador do projeto); 

b- Será considerado aprovado, no exame de seleção, o candidato que possuir empatia com os princípios 

constantes na proposta do projeto, que possuir um perfil adequado ao projeto, estabelecido durante a 

entrevista e pela análise do currículo e do histórico escolar e, que tiver a disponibilidade de tempo 

adequada;  

c- Só será selecionado o candidato aprovado que possuir efetivamente o número de horas necessárias à 

realização no estágio, ressaltando a obrigatoriedade de disponibilidade nas quartas-feiras; 

VIGÊNCIA DO ESTÁGIO 
O início das atividades será no mês de setembro, com duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por 

mais 6 meses. 

 
 

DA SELEÇÃO 
a- Será realizada no dia 27 de agosto de 2018, às 13:00 horas, na sala 38 do PQ. 

b- A seleção constará de entrevista e análise de currículo, grade de horários e histórico escolar (impressos). 

DESCRIÇÃO/ATRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO 

O projeto Descobrindo a Ciência baseia-se na recepção de crianças a partir de 4 anos e adolescentes para uma 

atividade lúdica de 2-3 horas no laboratório 38 do Pavilhão de Química da UFRRJ. Essas atividades são elaboradas 

para cada faixa etária e coordenada por técnicos e docentes que fazem parte do projeto. Durante a atividade são 

passadas diversas informações e explicações sobre os experimentos realizados, de modo que todos compreendam os 

fenômenos ocorridos durante a visita. As principais atribuições do estágio consistem em: 

 Preparar roteiros e técnicas das práticas realizadas durante as visitas das escolas; 

 Testar antecipadamente as práticas selecionadas nos roteiros para as visitas das escolas; 

 Acompanhar as visitas das escolas, que ocorrem às quartas-feiras de 10-12h e/ou 13-15h; 

 Participar de reuniões periódicas para avaliar as visitas já realizadas e preparar as visitas seguintes. Além de 

discutir melhorias para o projeto. 

 

Inicialmente, o estágio não possui bolsas disponíveis mas as mesmas serão solicitadas a partir do lançamento de 

editais do BIEXT. 

UFRRJ, em 10 de agosto de 2018. 
 

 

Andressa Esteves de Souza dos Santos 

Coordenadora do Projeto 


