
 

 

EDITAL Nº 01/2021 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 

A Direção do Colégio Ieprol, no uso de suas atribuições, torna público o Edital 

de Abertura de inscrições para a Seleção de extensionistas voluntários do 

Núcleo de Educação Científica do Colégio IEPROL. 

 

1. Justificativa 

 

O Núcleo de Educação Científica é uma oportunidade para desenvolver 

uma Alfabetização Científica mais completa. Considerados como espaços de 

educação não formais, os núcleos utilizam das teorias de aprendizagem com 

vistas à dinamização e o desenvolvimento de atividades, com o objetivo de 

instigar um ensino de Ciências muito mais significativo, proporcionando aos 

estudantes oportunidades de desenvolver atitudes e habilidades científicas, 

além de contribuir para os processos de construção do conhecimento. 

 

2. Objetivos 

a) Utilizar a pesquisa científica para promover o desenvolvimento 

dos diversos saberes: científico, cultural e social;  

b) Problematizar temas inter/transdisciplinares, a fim de buscar 

possibilidades à solução de questões por meio de intervenções; 

c) Viabilizar a troca de experiências entre as/os estudantes, criando 

estratégias para a produção de conhecimento. 

 

 

 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA (NEC-IEPROL) 

SELEÇÃO DE EXTENSIONISTAS VOLUNTÁRIOS 

 



3. Público  

Estudantes do Fundamental II e Ensino Médio do Colégio Ieprol. 

 

4. Inscrições  

As inscrições poderão ser realizadas por estudantes dos ensinos Médio 

e/ou Fundamental II por meio do link:  

https://forms.gle/suFBRqaGRgLLPYtZ6 

 

5. Perfil e atribuições dos extensionistas 

a) Estudantes responsáveis, comprometidos e proativos; 

b) Disponibilidade de horário uma vez ao mês, com encontro online 

(enquanto durar o período especial remoto) de duas horas de duração - quinta-

feira, entre 15:30 e 17:30; 

c) Afinidade com as Ciências da Natureza; 

d) Auxiliar no desenvolvimento das atividades para a manutenção e 

desenvolvimento do núcleo. 

 

6. Critérios de seleção e classificação 

Serão consideradas as notas obtidas e o desempenho geral do/a 

candidato/a em todos os componentes curriculares, especialmente na área das 

Ciências da Natureza. Além disso, a/o estudante deverá escrever uma 

justificava no ato da inscrição, acerca da sua participação no Núcleo de 

Educação Científica. 

 

7. Certificação 

Ao término de cada ano de execução de atividades, os extensionistas 

receberão certificado de participação, comprovando vínculo de extensão 

voluntária com o Núcleo de Educação Científica, de acordo com a carga 

horária de efetiva/participação nas atividades. 

 

 

 

 

https://forms.gle/suFBRqaGRgLLPYtZ6


8. Calendário 

Lançamento do edital 06 DE MAIO DE 2021 

Período para inscrições 06 A 11 DE MAIO DE 2021 

Homologação das inscrições 13 DE MAIO DE 2021 

Publicação do resultado final 14 DE MAIO DE 2021 
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