UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA PARTICIPAÇÃO DO
CONSÓRCIO ACADÊMICO PARA A EXCELÊNCIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO:
Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP (CDCC/USP): parceria entre
espaços formais e não formais na formação de professores

O presente Consórcio Acadêmico para Excelência do Ensino de Graduação, cujas
atividades serão realizadas no Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP
(CDCC-USP), envolve docentes do Instituto de Física de São Carlos, Instituto de
Química de São Carlos, Faculdade de Filosofia Ciência e Letras de Ribeirão Preto e
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, tendo vigência no período de abril a
dezembro de 2021.
O consórcio visa fornecer subsídios à formação inicial de professores da área de
Ciências da Natureza da USP no que tange à atuação em espaços de educação não
formal. Para tanto, os licenciandos, em um projeto de imersão na docência, irão
vivenciar formas de contextualizar o conhecimento de áreas distintas, com abordagem
interdisciplinar, a partir do uso de cinco cenários/exposições existentes no CDCC:
Quintal Agroecológico; Jardim da Percepção; Exposição Bicho: Quem te viu, quem te
vê!; Espaço da Física; Observatório Dietrich Schiel.
O público-alvo do Consórcio é formado por discentes que estejam regularmente
matriculados em cursos de Licenciatura das Unidades da USP mencionadas
anteriormente. Não há bolsas associadas à participação no Consórcio. Serão
conferidas aos alunos participantes até 100 horas, que poderão ser contadas
nas disciplinas de Estágio Obrigatório das Licenciaturas envolvidas (em Ciências
Exatas - campus USP São Carlos, Licenciatura em Ciências Biológicas - campus USP
Piracicaba e campus USP Ribeirão Preto e Licenciatura em Ciências Agráriascampus USP Piracicaba) ou como Atividades Teórico-Práticas de
Aprofundamento (ATPA).
Para concorrer às vagas de licenciandos consorciados, os interessados devem realizar
suas inscrições durante o período de 15/3/2021 a 26/3/2021, por meio do envio dos
documentos solicitados para o email caeg@cdcc.usp.br.
Para inscrição, devem ser consideradas as condições estabelecidas a seguir:
1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Finalidade do Edital
A presente chamada pública tem por finalidade realizar a seleção de discentes
regularmente matriculados/as nos cursos de Licenciatura em Ciências Exatas (campus
USP São Carlos), Licenciatura em Ciências Biológicas (campus USP Piracicaba e
campus USP Ribeirão Preto) e Licenciatura em Ciências Agrárias (campus USP
Piracicaba), com interesse em participar de atividades desenvolvidas no CDCC, na
cidade de São Carlos, no âmbito do Consórcio Acadêmico para Excelência do Ensino
de Graduação, denominado “Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP
(CDCC/USP): parceria entre espaços formais e não formais na formação de
professores”.

1.2 Requisitos para participação de discentes
1.2.1 São requisitos para participação de discente:
I. Estar regularmente matriculado/a nos cursos de Licenciatura em Ciências Exatas
(campus USP São Carlos), Licenciatura em Ciências Biológicas (campus USP
Piracicaba e campus USP Ribeirão Preto) e Licenciatura em Ciências Agrárias
(campus USP Piracicaba);
II. Ser aprovado/a em processo seletivo realizado pela USP;
III Declarar possuir disponibilidade semanal para cumprir o total de 100 horas ao longo
dos meses de vigência do Consórcio.
1.3. Vagas, classificação e vigência
1.3.1 O Consórcio oferece 48 vagas para alunos dos Cursos de Licenciatura
mencionados em 1.2.1.
1.4 Atribuições dos licenciandos consorciados
I. Desenvolver as ações definidas no plano de atividades do Consórcio;
II. Elaborar sequências didáticas investigativas, sob supervisão docente;
III. Cumprir a carga horária estabelecida;
IV. Registrar as atividades em relatórios ou portfólios a serem entregues em prazos
estabelecidos pela Coordenação do Consórcio.
1.5 Das atividades
As atividades do Consórcio terão início no dia 17/4/2021 (sábado) com um encontro
remoto, de participação obrigatória, em horário e link a serem informados
posteriormente aos selecionados, por meio do site do CDCC (www.cdcc.usp.br).
Encontros presenciais estão previstos, intercalados por reuniões coletivas remotas
para desenvolvimento das atividades. Devido às medidas de prevenção ao COVID-1,
podem ocorrer alterações na programação a seguir:
17/04/2021 (9h às 12h): encontro remoto, de participação obrigatória, para
esclarecimentos sobre os objetivos do Consórcio e desenvolvimento das atividades;
oferecimento do primeiro módulo teórico: “Organização e Funcionamento de Espaços
Não Formais (CDCC como foco de discussão)”.
18/04/2021 a 21/05/2021: imersão de forma remota dos licenciandos nos cinco
cenários/exposições mencionados anteriormente, tendo em vista o planejamento das
Sequência Didáticas Investigativas (SDI) neles/nelas baseadas; familiarização dos
licenciandos com o CDCC, a partir de entrevistas remotas com os gestores e
funcionários.
22/05/2021 a 12/06/2021: para subsidiar a construção e aplicação das SDI, os
docentes ministrarão módulos sobre o assunto, de forma remota, em duas aulas aos
sábados (22/05/2021 e 12/06/2021), período matutino, caso as restrições da pandemia
persistam. Caso contrário, uma das aulas ocorrerá de forma presencial e serão
programadas visitas para que os cenários/exposições, já estudados de forma remota,
possam ser conhecidos presencialmente. Os módulos teóricos ministrados no período
são “Sequências Didáticas Investigativas (SDI) na perspectiva da Alfabetização
Científica I e II”.

13/06/2021 a 25/07/2021: munidos da fundamentação teórica oferecida nos módulos,
serão feitas escolhas, por parte dos licenciandos, do cenário/exposição a investigar e
que servirão de base para a construção das SDI. Ciente dessas escolhas, os
professores dividirão os alunos em grupos. Cada grupo formado será supervisionado
de forma remota por um dos professores.
09/08 a 15/10/2021: supervisão remota dos grupos para elaboração das SDI.
16/10/2021: apresentação presencial das SDI no CDCC, com acompanhamento de
todos os docentes. Em seguida, seleção de SDI que serão aplicadas junto a alunos da
Educação Básica, em visita ao CDCC ou de forma virtual.
17/10/ a 12/11/2021: aplicação das SDI na Educação Básica.
16/11/ a 15/12/2021: reuniões, sendo uma presencial, para avaliação do processo de
aplicação das SDI.
2 CRONOGRAMA
Calendário do processo seletivo
Período de inscrição (via e-mail caeg@cdcc.usp.br)

15 a 26/3/2021

Análise dos documentos dos inscritos pela equipe do Consórcio 29 a 31/3/2021
Resultado final (será disponibilizado no site do CDCC-USP)

06/4/2021

3 INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições dos/as discentes devem ser feitas por e-mail, exclusivamente no
período definido no item 2 deste Edital. Os documentos solicitados para inscrição
deverão ser encaminhados, em formato pdf, via e-mail para caeg@cdcc.usp.br, a
partir de 15 de março de 2021 até as 23h59 do dia 26 de março de 2021.
3.2 Não serão aceitas inscrições realizadas por qualquer outro meio, tampouco fora
dos prazos previstos no item 2 deste Edital.
3.3. Documentos necessários
I. Ficha de inscrição preenchida (anexo 1);
II. Histórico escolar da graduação;
III. Comprovante de matrícula.
4 ANÁLISE E SELEÇÃO DOS/AS DISCENTES
4.1. O processo de seleção dos/as discentes será realizado pela equipe do Consórcio,
mediante a análise dos documentos, que resultará numa lista de aprovados para
atuação no Consórcio.
Equipe de docentes: Cibelle Celestino Silva; Marcelo Pereira; Marcelo Tadeu
Motokane; Nelma Regina Segnini Bossolan; Salete Linhares Queiroz; Vânia Galindo
Massabni.

5 RESULTADO DO JULGAMENTO
O resultado do processo seletivo será́ divulgado no site do CDCC, disponível em
www.cdcc.usp.br
6 DISPOSIÇÕES FINAIS
Qualquer esclarecimento a respeito deste Edital poderá ser realizado pelo e-mail:
caeg@cdcc.usp.br

São Carlos, 25 de fevereiro de 2021.

Salete Linhares Queiroz
Coordenação CAEG
Vânia Galindo Massabni
Coordenação Adjunta do CAEG

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO
SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE CONSÓRCIOS
ACADÊMICOS DE EXCELÊNCIA NO ENSINO DE GRADUAÇÃO
Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP (CDCC/USP): parceria entre espaços
formais e não formais na formação de professores

DADOS PESSOAIS:
Nome completo:
Curso:
Câmpus:

( ) Piracicaba

( ) Ribeirão Preto

( ) São Carlos

Número USP:
CPF:

RG / órgão emissor:

Endereço residencial:

Telefones (incluir número de WhatsApp, se possível):
E-mail:
Declara possuir disponibilidade semanal para cumprir o total de 100 horas ao longo
dos meses de vigência do Consórcio?

( ) SIM

( ) NÃO

Possui vínculo empregatício? (Caso sim, especificar.):

Escreva sobre a sua motivação para participar do Consórcio:

