
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CAMPUS DE CRATEÚS 

 

EDITAL N° ___/2017 

SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSAS DE APOIO A PROJETOS DE 

GRADUAÇÃO 

 

A Diretoria do Campus da Universidade Federal do Ceará em Crateús comunica que se              

encontram abertas, no período de 03 DE FEVEREIRO A 08 DE FEVEREIRO do             

ano em curso, inscrições para SELEÇÃO DE BOLSISTA do Programa de Bolsas de             

Apoio a Projetos de Graduação, da Pró-Reitoria de Graduação, referente ao seguinte            

projeto: 

 

Projeto Orientador Nº de bolsas 

Núcleo de Acompanhamento e    

Formação em Engenharia e 

Tecnologia 

 

LÍVIO ANTÔNIO MELO FREIRE 3 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

 

1. O projeto NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO EM        

ENGENHARIA E TECNOLOGIA tem como objetivo o desenvolvimento de ações          

para a melhoria dos Programas Acadêmicos em andamento no Campus de Crateús            

e apresenta os seguintes perfis: 

 

1. Articulação de Projetos de Iniciação à Docência da Engenharia (1 vaga) 

2. Formação e Prática em Desenvolvimento de Sistemas (1 vaga) 

3. Grupo de Estudos sobre Recuperação da Informação - GERI (1 vaga) 
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2. As atribuições e disciplinas pré-requisito aos perfis do projeto são mostradas na            

tabela abaixo: 

 

Perfil Atribuições Pré-requisito 

Articulação de Projetos 

de Iniciação à Docência 

da Engenharia 

- Atuação nas atividades de 
Revisão para Matemática e 
Revisão para Física ofertadas a 
alunos ingressantes das 
Engenharias.  

- Desenvolvimento de ações para 
o acompanhamento e integração 
dos projetos de Iniciação 
Acadêmica dos cursos de 
Engenharia 

Álgebra Linear, Cálculo 
Fundamental e Física 

Fundamental 

Formação e Prática em 

Desenvolvimento de 

Sistemas 

- Atuação no Núcleo de Prática 
em Desenvolvimento de 
Sistemas 

- Desenvolvimento de sistemas 
Web 

- Articulação de grupos de estudo 
sobre desenvolvimento de 
sistemas 

Análise e Projeto de 
Sistemas e Fundamentos 

de Banco de Dados 

Grupo de Estudos sobre 

Recuperação da 

Informação - GERI 

- Desenvolvimento de Algoritmos 
de Recuperação da Informação 

- Articulação do Grupo de 
Estudos sobre Recuperação da 
Informação 

Estrutura de Dados, 
Programação Orientada a 

Objetos e Cálculo 
Diferencial e Integral I 

 

 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

 

1. Estar com matrícula ativa em um dos cursos de graduação do Campus da UFC em               

Crateús. 

 

2. Ter cursado, com aprovação , as disciplinas pré-requisito do perfil escolhido. 

 

3. Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o exercício das atividades de             

monitoria, sem qualquer vínculo empregatício com a UFC, em um dos perfis            

escolhidos.  

 



4. Não possuir vínculo empregatício e não ser bolsista de qualquer outro programa de             

ensino, pesquisa ou extensão quando da efetivação da bolsa.  

 

SOBRE A BOLSA 

 

1. O candidato selecionado receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00            

(quatrocentos reais).  

 

2. A bolsa têm período de vigência de 10 (dez) meses, com início no mês de março e                 

término em dezembro do ano em curso, não podendo se prorrogar para o exercício              

seguinte. 

 

3. O candidato selecionado, a qualquer tempo de ingresso no programa, deve           

apresentar trabalho no Encontro de Monitoria de Projetos de Graduação, nos           

Encontros Universitários 2017, como autor principal. 

 

INSCRIÇÕES 

 

1. Para participar do processo seletivo, o interessado deve emitir o histórico escolar            

atualizado pelo SIGAA.  

 

2. O histórico escolar, juntamente com a indicação do perfil ao qual deseja concorrer,             

deve ser enviado por e-mail para livio@crateus.ufc.br . 
 

PROCESSO SELETIVO 

 

1. O processo de seleção constará de: 

a. 1ª Etapa, de caráter eliminatório: para cada candidato, será atribuída uma           

nota obtida da média aritmética simples entre a média final das disciplinas            

pré-requisito do perfil escolhido.  

b. 2ª Etapa, de caráter classificatório: entrevista, com atribuição de uma nota           

entre 0 (zero) e 10 (dez). 

 

mailto:livio@crateus.ufc.br


2. Para cada perfil, passarão para a 2ª Etapa até 5 (cinco) candidatos classificados             

através das maiores notas parciais e todos os demais candidatos empatados na 5ª             

posição.  

 

3. A entrevista tem como objetivo avaliar os seguintes aspectos:  

a. Grau de interesse em participar do projeto 

b. Capacidade de argumentação 

c. Conhecimento sobre o perfil escolhido 

 

4. Serão classificados os candidatos que, na seleção, obtiverem média superior a sete            

(7) das notas obtidas na 1ª e 2ª Etapa do processo seletivo.  

 

5. Serão indicados para a concessão da bolsa, no limite das vagas, o(s) candidato(s)             

melhores classificados por perfil, tendo a seleção validade para preenchimento tão           

somente das vagas mencionada no presente edital. 

 

6. Em caso de empate, considerar-se-á indicado o candidato que apresentar maior           

média na(s) disciplina(s) pré-requisito do perfil escolhido, depois a maior nota da            

entrevista, depois o maior número de créditos cursados e, persistindo o empate, a             

indicação será feita pelo professor orientador do projeto. 

 

7. Para os candidatos a reingresso no Programa de Apoio a Projetos de Graduação,             

são condições adicionais de inscrição ter parecer favorável do coordenador do           

projeto e não apresentar cancelamento do Termo de Compromisso em períodos           

anteriores.  

  

8. O provimento de vagas não preenchidas pelo processo seletivo do presente edital            

será realizado através de indicação feita pelo professor orientador do projeto.  

 

9. A seleção obedecerá ao seguinte calendário: 

a) Inscrições: 03 a 07 de Fevereiro; 

d) Análise do histórico escolar: 08 de Fevereiro; 

d) Divulgação dos candidatos aprovados na 1ª Etapa: 08 de Fevereiro. 



e) Entrevista: 09 de Fevereiro. 

d) Divulgação dos candidatos selecionados: 10 de Fevereiro. 

e) Entrega dos documentos dos bolsistas selecionados: 13 a 15 de fevereiro 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. A bolsa de monitoria será cancelada em qualquer época quando o monitor            

apresentar frequência mensal inferior a 75% (setenta e cinco por cento) ou, ainda,             

por indicação justificada do professor orientador, desde que aprovada pelo          

Conselho do Campus. 

 

2. Os documentos e formulários a serem entregues pelos bolsistas selecionados estão 

disponíveis em: 

http://www.prograd.ufc.br/documentos-e-formularios/34-cgpa-coordenadoria-geral

-de-programas-academicos/939-monitoria-de-projetos-de-graduacao 

 

 

  

 

Crateús, 02 de Fevereiro de 2017. 

 
 
 

______________________________________________________ 

 Prof. Lívio Antônio Melo Freire 
Coordenador do Projeto 

 

______________________________________________________ 

Prof. Maria Elias Soares 

Diretora do Campus  da Universidade Federal do Ceará em Crateús 
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