
 
EDITAL DE SELEÇÃO PARA VOLUNTÁRIO DO PROJETO DE 

EXTENSÃO BROTAR - PET BIOLOGIA UFSC 
 
Pelo presente, torna-se público que, no período de 25 de fevereiro até às 23:59 horas               

(horário de Brasília) do dia 15 de março, as inscrições estão abertas para o preenchimento de                
vagas de voluntário(a) para o Projeto de Extensão Brotar do Programa de Educação Tutorial              
do Curso de Ciências Biológicas da UFSC.  

 
1. Requisitos e validade do edital 

 
1.1. Para assumir a vaga, o candidato(a) deve estar devidamente matriculado nos cursos             

de ciências biológicas, pedagogia ou áreas afins, a partir da segunda fase; 
1.2. Possuir interesse e afinidade com a área de Educação Ambiental; 
1.3. Possuir 7 horas semanais disponíveis para se dedicar ao projeto; 
1.4. Este edital entra em vigor a partir da sua data de publicação e terá validade até o                  

término de 2020. 
 

2. Vagas 
 

Serão ofertadas 5 (cinco) vagas de voluntário(a). As vagas serão preenchidas de            
acordo com a adequação do perfil dos candidatos e sua vontade de atuar no projeto. 
 

2.1 Ações afirmativas 
 

Serão abertas 3 (três) vagas prioritariamente destinadas a estudantes negras/os,          
indígenas, quilombolas, beneficiárias/os PRAE e/ou que se encontrem em situação de           
vulnerabilidade socioeconômicos, LGBTs e PcDs, pois terão estes marcadores considerados          
como critérios relevantes para o preenchimento das mesmas, desde que atinjam os requisitos             
propostos no edital. As 2 (duas) vagas restantes serão destinadas à ampla concorrência. Caso              
vagas não sejam preenchidas pelos marcadores citados, estudantes da ampla concorrência           
serão chamados. 

 
3. Atividades realizadas no Projeto Brotar 
 
3.1 Os voluntários participarão de atividades de elaboração e ministração das aulas            

na(s) escola(s) decidida(s) pelo projeto, além de outras atividades realizadas ao longo do             
período de vínculo;  

3.2 Obrigatória a participação nas reuniões semanais e/ou encontros de estudos, além            
da presença dos mesmos nos eventos organizados pelo projeto; 

 
4. Inscrição 

 



Para efetivação da inscrição, os seguintes documentos devem ser enviados para o            
e-mail brotarprojeto@gmail.com com o título “Seleção BROTAR 2020”, até às 23:59 horas            
(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15 de março : 

4.1. Grade de horários do semestre letivo referente a 2020.1; 
4.2. Histórico escolar da graduação; 
4.3. Comprovante de cadastramento PRAE (se possuir); 
4.4. Curriculum vitae (se possuir); 
4.5. Preenchimento do plano de aula disponibilizado em anexo. 

 
5. Seleção 

 
A seleção se dará por análise de currículo, histórico escolar, plano de aula e entrevista. 
5.1 As entrevistas serão realizadas entre os dias 18 a 20 de março, em dia e horário à                  

combinar; 
5.2. A divulgação do resultado ocorrerá entre os dias 20 e 22 de março; 
5.3. Os selecionados ficarão em estado probatório durante 1 mês; 
5.4. Os demais aprovados ficarão em lista de espera e poderão ser chamados seguindo              

a ordem da classificação geral. 
 

6. Considerações Finais 
 
6.1. A Comissão de Seleção pode optar por não preencher as vagas, caso os critérios               

de seleção não sejam devidamente preenchidos; 
6.2. O candidato selecionado deverá iniciar suas atividades imediatamente após o           

resultado da seleção para assegurar sua condição de voluntário; 
6.3. Os selecionados ganharão certificado de 50h de extensão por semestre trabalhado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis, 25 de fevereiro de 2020. 
 
 

 
 
 
 



ANEXO:  
Construção de um plano de aula direcionado à ampla temática “Educação Ambiental” que             
poderia ser aplicado com educandos do 7º (sétimo) ano do Ensino Fundamental. 
 

Plano de Aula 
 
Duração da aula: insira aqui o tempo de aula planejado. 
 
EMENTA 
Insira aqui a ementa da aula que fornecerá o seu direcionamento. 
 
OBJETIVO GERAL 
Refere-se o que deseja alcançar com os educandos ao término da aula. Deve ser um               
objetivo único e abrangente e com o verbo no infinitivo.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
São as metas de aprendizagem progressivas que a aula pretende alcançar com os             
educandos. Devem ser relacionadas com o(s) conteúdo(s) proposto(s) e elaborada(s) com           
o verbo no infinitivo. 
 
CONTEÚDOS 
Tópicos principais que serão abordados na aula e são o desdobramento da ementa.  
 
METODOLOGIA DE ENSINO 
Defina a sua concepção do processo de ensino e aprendizagem e, na sequência, relacione              
a(s) técnica(s) de ensino que será(ão) utilizada(s) no transcorrer da aula.  
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Defina a sua concepção de avaliação de aprendizagem e, em seguida, relacione com os              
instrumentos de avaliação utilizados na aula.  
 
RECURSOS DIDÁTICOS 
Relacione todos os recursos que necessitará, tais como computadores, data show, quadro,            
laboratórios etc. 
 
REFERÊNCIAS (opcional) 
Insira todas as referências que serão utilizadas na aula. Atente para seguir as normas              
técnicas da ABNT para citações bibliográficas.  

 


