
 
 
 

EDITAL PAIP/2020 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E 

INCENTIVO À PERMANÊNCIA – PAIP 

 

 
 

A Coordenação Acadêmica do Campus da UFC em Crateús, no uso de suas atribuições, 

considerando a aprovação, através da chamada do Edital Nº. 37/2019/CGPA/PROGRAD, 

do projeto “O uso de atividades extracurriculares, não obrigatórias, como alternativa 

para o aumento do sentimento de pertencimento ao espaço acadêmico e integração 

discente” coordenado pela professora LÍLIAN DE OLIVEIRA CARNEIRO, torna 

pública a reabertura do processo de seleção de UMA vaga para bolsista VOLUNTÁRIO 

para colaborar com as ações do projeto que serão desenvolvidas nos Cursos CIÊNCIA 

DA COMPUTAÇÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ENGENHARIA AMBIENTAL 

E SANITÁRIA, ENGENHARIA DE MINAS e ENGENHARIA CIVIL do Campus de 

Crateús. 

 

 
 

DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS 

 

 

Art. 1º - O projeto tem como objetivo geral proporcionar um ambiente de acolhimento capaz 

de gerar no aluno recém ingresso o sentimento de pertencimento ao espaço acadêmico para 

que ele se sinta integrado. 

 

Art. 2º - O projeto tem como objetivos específicos: 

 
I – Desenvolver ações de acolhimento que ajudem a enfrentar os desafios impostos pela vida 

universitária e que garantam a permanência do aluno no ensino superior com a melhor 

qualidade possível; 

 
II –  Favorecer a integração do aluno ao contexto universitário; 

 

III – Despertar o sentimento de pertencimento e ampliar o compromisso com o curso.   

 



 
DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

 

 
Art. 3º - Constituem atividades dos bolsistas: 

I. Identificar as principais dificuldades de integração à vida acadêmica enfrentadas 

pelos discentes; 

 

II. Propor e organizar atividades/ações semanais multidisciplinares, recreativas e de 

entretenimento que têm como finalidade oferecer uma formação mais ampla em 

que o aluno escolhe livremente aquelas que atendam os seus interesses intelectuais 

e sociais e proporcionar momentos de relaxamento para que o aluno possa se 

reenergizar dos desgastes físicos, mentais e emocionais provocados pelas tensões 

diárias; 

III. Elaborar um instrumento para medir o grau de satisfação do público. 

 
Art. 4º - Constituem deveres dos bolsistas: 

 

I. Executar o plano de atividades do projeto; 

II. Dedicar 12 horas semanais para atividades relativas ao projeto, conforme suas 

características e especificidades, sem prejuízo de suas atividades discentes 

III. Registrar, conforme cronograma estabelecido, a frequência mensal no sistema 

eletrônico da PROGRAD. 

IV. Apresentar trabalho na edição 2020 dos Encontros Universitários do Campus da 

UFC em Crateús. 

 

 
DAS BOLSAS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO 

SELETIVO 

 
Parágrafo único. A função de bolsista não constitui cargo ou emprego, nem representa 

vínculo empregatício de qualquer natureza com a Universidade Federal do Ceará. 

 
Art. 5º - A bolsa do Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência terá duração de 

até 9 (nove) meses, relativos ao período de março a novembro de 2020, com carga horária 

de 12 horas semanais, nos turnos matutino e vespertino ou noite. 

 



Art. 6º - Para pleitear a bolsa, os candidatos deverão: 

 
I. Estar com matrícula ativa em um dos cursos ofertados no Campus da UFC em 

Crateús, cursando, no mínimo, o SEGUNDO semestre; 

II. Estar matriculado em, no mínimo, 12 (doze) horas semanais de componentes 

curriculares dos cursos de graduação presencial da UFC; 

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

do projeto, sem qualquer vínculo empregatício com a UFC; 

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

de ensino, pesquisa ou extensão quando da efetivação da bolsa. 

 
Art. 7º - O candidato selecionado, a qualquer tempo de ingresso no programa, deve 

apresentar trabalho na edição 2020 dos Encontros Universitários do Campus de Crateús. 

 
 

DAS INSCRIÇÕES 

 

 
Art. 8º - Para participar do processo seletivo, o interessado deve preencher o formulário 

disponível em: https://forms.gle/rCE9wZmgQWdERUot9. Aguarde a mensagem 

“Inscrição concluída com sucesso!”.  

 
 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

 
Art. 9º - O processo de seleção constará de: 

 

 
I. Uma etapa de caráter eliminatório: o candidato deverá elaborar o roteiro de uma 

atividade de caráter multidisciplinar que atenda a interesses intelectuais e sociais 

(temas de interesse geral como ética, meio ambiente, tecnologia, bem estar, saúde 

física e mental, etc.; e temas mais específicos de cada curso como perfil 

profissional, áreas de atuação e mercado de trabalho, desenvolvimento de 

pesquisas, entre outros) e o roteiro de uma atividade recreativa ou de 

entretenimento (rodas de conversa que permitam a troca de experiências entre os 

ingressos, veteranos e egressos; exibição de documentários; jogos interativos; 

atividades relaxantes; campeonatos esportivos; atividades artísticas, entre outros) 

que atinjam os objetivos pretendidos pelo projeto. Este roteiro deve conter: 

justificativa, objetivos, material necessário, duração, entre outras informações que 

julgue necessárias. Para cada candidato, será atribuída uma nota entre 0 (zero) e 10 

(dez). 



 

Art. 10 - Serão classificados os candidatos que obtiverem média superior ou igual a 7,0 

(sete) na elaboração dos roteiros de atividades. 

Art. 11 - Será indicado para a concessão da bolsa, no limite das vagas, o candidato melhor 

classificado, tendo a seleção validade para preenchimento tão somente do número de 

vagas mencionado no presente edital. 

Art. 12 - Em caso de empate, considerar-se-á indicado o candidato que apresentar o maior 

número de créditos integralizados no Histórico Escolar e, persistindo o empate, a 

indicação será feita pelo professor coordenador do projeto. 

Art. 13 - O provimento de vaga não preenchida pelo processo seletivo do presente edital 

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

 

 
DO CRONOGRAMA 

 

 
Art. 14 - A seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

 
 

Etapa: Data: 

Inscrições 06/03/2020 a 

13/03/2020 

Divulgação dos candidatos selecionados 16/03/2020 

Entrega dos documentos dos bolsistas selecionados 17/03/2020 e 

18/03/2020 



DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 15 - O Edital Nº 37/2019 - PROGRAD, relativo à chamada de Projetos PAIP 2020, 

que regula este processo seletivo, deve ser observado (disponível em 

https://prograd.ufc.br/wp-content/uploads/2019/12/edital-37-bolsa-de-apoio-a-projetos-

de-graduaCAo-2020.pdf). 

 

Art. 16 - O candidato selecionado deverá entregar na secretaria acadêmica, no prazo 

estipulado, os seguintes documentos e formulários, devidamente preenchidos e 

assinados, quais sejam: 

 
I. Cópia da carteira de identidade ou visto de permanência; 

II. Cópia do CPF; 

III. Comprovante de matrícula no semestre do pleito da bolsa; 

IV. Histórico escolar; 

V.  Termo de Compromisso, disponível no endereço https://prograd.ufc.br/wp-

content/uploads/2019/03/termo-de-compromisso.pdf; 

VI. Declaração Negativa de Bolsa e de outras Atividades, disponível no endereço 

https://prograd.ufc.br/wp-content/uploads/2019/02/declaracao-negativa.pdf; 

VII. Plano de Trabalho, , disponível no endereço: https://prograd.ufc.br/wp-

content/uploads/2019/02/plano-de-trabalho-2019.pdf;  

VIII. Extrato bancário do selecionado, apenas para bolsa remunerada;  

 

Art. 17 – Em consonância com Edital Nº 37/2019 o bolsista remunerado ou voluntário 

será desligado quando: 

a) O cadastramento do bolsista não for efetivado corretamente com a inserção de 

todos os anexos exigidos no sistema eletrônico da Prograd;  

b) As frequências mensais não forem registradas no sistema eletrônico da Prograd, 

pelo Coordenador do Projeto, conforme cronograma estabelecido. 

c) O bolsista ou voluntário desistir, espontaneamente, das atividades, mediante 

preenchimento do Termo de Desistência disponível no sítio eletrônico da 

Prograd; 

d) O vínculo do aluno com o curso extinguir-se, total ou temporariamente, como nos 

casos de conclusão, desligamento, desistência, cancelamento, abandono ou saída 

do curso (mudança de curso ou transferência), bem como de trancamento total ou 

matrícula institucional, fluxo contínuo ou novo ingresso em qualquer curso de 

graduação da UFC; 

e) O bolsista ou voluntário ingressar em um programa de mobilidade acadêmica; 
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f) For identificada situação de acúmulo da bolsa com quaisquer outras atividades, 

remuneradas ou voluntárias; 

g) Ocorrer reprovação, por nota ou frequência, em pelo ou menos 01 (um) dos 

componentes curriculares nos quais o bolsista esteja matriculado no semestre 

2020.1; 

h) O Coordenador do Projeto identificar que o aluno não está cumprindo, sem 

justificativa plausível, os requisitos, as exigências, as atividades previstas no 

projeto ou a carga horária mensal. Nestes casos, a solicitação de desligamento 

deve ser preenchida pelo Coordenador do projeto no mesmo sistema eletrônico 

de cadastramento do bolsista; 

i) O bolsista não estiver matriculado em, no mínimo, 12 (doze) horas semanais de 

componentes curriculares de curso de graduação da UFC. 

 

 

 

 
 

Crateús, 10 de fevereiro de 2020. 
 

 

 

_________________________________________________ 

Prof(a). Lílian de Oliveira Carneiro 

Coordenadora do Projeto 

 

_________________________________________________ 

Prof. Sandro Vagner de Lima 

Coordenador de Programas Acadêmicos 

 


