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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA  

PROCESSO SELETIVO 2020.1 

PROJETO MINERVA 

 

 O colegiado de Engenharia Civil da Universidade Federal do Amapá, por 

intermédio do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas – DCET, torna 

público o presente edital e convida os interessados a se inscreverem neste 

processo seletivo. 

1. Dos objetivos 

1.1- A Extensão Universitária é a ação da Universidade junto à comunidade 

que possibilita o compartilhamento, com o público externo, do conhecimento 

adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição. É a 

articulação do conhecimento que contribui para apoiar as necessidades da 

comunidade onde a universidade se insere, interagindo e transformando a 

realidade social.  

Diante disso, o projeto de extensão Minerva surgiu para incentivar o ingresso 

de mulheres no ensino superior e a participação feminina no mercado de 

trabalho, principalmente dentro das ciências exatas. Com o propósito de 

contribuir com a mudança do cenário de sub-representação feminina e de 

promover o empoderamento das mulheres em prol da promoção de igualdade 

de gênero nas ciências, o projeto propõe-se a fomentar discussões relativas à 

participação feminina na área de ciências exatas e tecnológicas na Universidade 

Federal do Amapá, assim como nas escolas de educação básica, nos municípios 

de Macapá e de Santana através de palestras e oficinas. Por meio das palestras 

será dada a visibilidade à vida, ao trabalho e às conquistas científicas das 

mulheres ao longo da história; e a partir de oficinas, serão construídos projetos 

aplicando conhecimentos físicos, químicos e matemáticos à engenharia. 

 

2. Dos requisitos 

2.1- Atender aos seguintes requisitos listados abaixo: 

 

➢ Ser do sexo feminino;  

➢ Estar regulamente matriculada no curso de bacharelado em 

Engenharia Civil da UNIFAP; 

➢ Ter disponibilidade de horário no contraturno de aula; 

➢ Ter habilidades em mídias sociais e softwares (Word, Power Point, 

Excel, Core Draw, etc); 
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3. Das vagas  

3.1- Serão disponibilizadas 4 (quatro) vagas de monitoria. 

3.2- Função comum a todas as monitoras: cada monitora do projeto atua 

efetivamente na elaboração das palestras e das oficinas realizadas. Além 

disso, deve auxiliar na confecção de quaisquer materiais necessários para 

as oficinas ofertadas nas escolas de ensino básico, assim como ministrar 

as palestras e as oficinas que o projeto desenvolve.  

3.3- Além da função comum, as monitoras possuam cargos mais específicos, 

os ofertados no presente edital constam na tabela 1. 

Tabela 1 – Cargos específicos das monitoras. 

Cargos N° de vagas 

Secretaria 1 

Tesouraria 1 

Mídia e marketing 1 

Equipe pedagógica 1 

 

3.4- Cargos com as suas respectivas funções: 

➢ Secretaria: organizar e produzir documentos (ofícios, atas e entregas 

de documentos); controle de frequência nas reuniões; organizar os 

arquivos físicos e virtuais. 

➢ Tesouraria: controle de caixa; orçamento; compras; movimentação 

bancaria. 

➢ Mídia e marketing: movimentar as redes sociais; produzir materiais de 

divulgação; responder pela identidade visual do projeto; produzir 

produtos. 

➢ Equipe pedagógica: organizar e elaborar material didático; dar apoio 

nas palestras; produzir slides e palestras. 

 

4. Dos benefícios  

4.1- As acadêmicas selecionadas participarão do projeto de extensão como 

monitoras, assim recebendo carga horária de 20hrs ao final do prazo 

efetivo do projeto. 

 

5. Das inscrições  

5.1- As inscrições serão feitas via online através do formulário no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Wg0tNgae-

m4vDEPjXUKyC9lYAhokwumi3K9YRNQXdvlxqg/viewform?usp=sf_link ; 

5.2- No ato da inscrição a candidata deve escolher quais vagas deseja 

concorrer, podendo escolher mais de uma vaga ou até mesmo todas as 

opções. No entanto, cada candidata classificada só poderá ocupar um 

cargo; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Wg0tNgae-m4vDEPjXUKyC9lYAhokwumi3K9YRNQXdvlxqg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Wg0tNgae-m4vDEPjXUKyC9lYAhokwumi3K9YRNQXdvlxqg/viewform?usp=sf_link
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5.3- O período de inscrição será do dia 09/03/2020 ao dia 16/03/2020.  

 

6. Do processo de seleção 

6.1- A seleção será realizada por uma comissão específica composta pela 

coordenadora do projeto de extensão e três monitoras membras do 

projeto. 

6.2- A seleção será constituída de duas fases classificatórias: 

➢ Primeira fase: será feita uma análise no formulário preenchido no 

ato da inscrição (classificatória para segunda fase). 

➢ Segunda fase: entrevista com as acadêmicas selecionadas na 

primeira fase. 

 

7. Dos resultados  

7.1- O resultado da primeira fase será divulgado no site 

(https://www2.unifap.br/engcivil/) e nas mídias sociais do projeto 

@minervaprojeto (Instagram) e Projeto Minerva (Facebook) no dia 

19/03/2020. 

7.2- O resultado final deste processo seletivo será postado no site 

(https://www2.unifap.br/engcivil/) e nas mídias sociais do projeto no dia 

27/03/2020.  

 

Calendário do processo seletivo: 

 

Etapa Data 

Publicação do edital 09/03/2020 

Período de inscrição 09/03/2020 ao dia 16/03/2020 

Resultado primeira fase 19/03/2020 

Entrevista  23/03/2020 

Resultado final 27/03/2020 

 

 

Macapá – AP, 09 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

Profª MSc Pâmela Nunes de Sá 

Coordenadora do Projeto de Extensão Minerva  

https://www2.unifap.br/engcivil/
https://www2.unifap.br/engcivil/

