
 

 
 
 

EDITAL PAIP/2020 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E 

INCENTIVO À PERMANÊNCIA – PAIP 

 

 
 

A Coordenação do Curso de Ciência da Computação 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 Ciência da Computação: ingressei, e agora?, 

coordenado pelo professor RENNAN FERREIRA DANTAS, torna pública a seleção de 

UMA vaga para bolsista remunerado para colaborar com as ações do projeto que serão 

desenvolvidas no Curso de Ciência da Computação do Campus de Crateús. 

 

 
 

DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS 

 

 
Art. 1º - O projeto tem como objetivo geral facilitar o acolhimento dos alunos 

ingressantes e incentivar a permanência dos veteranos. 

 

 

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

 
I – O desenvolvimento de ações para ambientar, incentivar a permanência e reduzir a 

evasão dos alunos principalmente dos semestres iniciais dos curso de Ciência da 

Computação do Campus de Crateús. 

 
II – Articular as atividades de ambientação voltadas aos alunos ingressantes e de atividades 

de incentivo à permanência também para alunos veteranos. 

 

 

 
DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 



 

 

Art. 3º - Constituem atividades dos bolsistas: 

I. Participar de reuniões de planejamento semanais com o orientador do projeto; 

II. Desenvolvimento de atividades semanais de ambientação para ingressantes;  

III. Elaboração de ações de incentivo à permanência para ingressantes e veteranos. 

 
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 

 
Art. 5º - O valor mensal, individual, será de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

 
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. 6º - 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. 7º - Para pleitear a bolsa, os candidatos deverão: 

 

 
I. Estar com matrícula ativa nos curso de Ciência da Computação do 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. 8º - 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. 9º - Para  participar  do  processo  seletivo,  o  interessado  deve preencher o 

formulário disponível em: https://forms.gle/aAuXm2EcjS2HjjFE6. Aguarde a 

mensagem “Inscrição concluída”. 

 
 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

 
Art. 10 - O processo de seleção constará de: 

 

 
I. 1ª Etapa, de caráter eliminatório: o candidato deverá elaborar um projeto de 

atividades a serem desenvolvidas para atingir os objetivos pretendidos (ambientar 

os ingressantes e incentivar a permanência dos veteranos). Para cada candidato, 

será atribuída uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) ao projeto.; 

II. 2ª Etapa, de caráter eliminatório: entrevista, com atribuição de uma nota entre 0 

(zero) e 10 (dez). 

 
Art. 11 - Passarão para a 2ª Etapa os candidatos que obtiveram nota maior ou igual a 

SETE na 1ª Etapa até o número de CINCO candidatos, classificados através da média 

da 1ª Etapa. 

  Art. 12 - Serão classificados os candidatos que, na seleção, obtiverem nota superior ou 

igual a 7,0 (sete) na 1ª e na 2ª Etapa do processo seletivo. 

 

  Art. 13 - Serão indicados 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. 14 - Em caso de empate, considerar-se-á indicado o candidato que apresentar maior 

https://forms.gle/aAuXm2EcjS2HjjFE6


a maior nota da 2ª Etapa, depois a maior nota da 1ª Etapa, depois o maior número de 

créditos cursados e, persistindo o empate, a indicação será feita pelo professor 

coordenador do projeto. 

Art. 15 - 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. 16 - A seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

 
 

Etapa: Data: 

Inscrições 10/02/2020 a 14/02/2020 

Divulgação dos candidatos aprovados na 1ª Etapa 18/02/2020 

Realização da 2ª etapa (Entrevista) 19/02/2020 

Divulgação dos candidatos selecionados 19/02/2020 

Entrega dos documentos dos bolsistas selecionados 20/02/2020 a 21/02/2020 



DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 17 - O Edital Nº 37/2019, 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. 18 - 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. 19 – 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; 

f) For identificada situação de acúmulo da bolsa com quaisquer outras atividades, 

https://prograd.ufc.br/wp-content/uploads/2019/12/edital-37-bolsa-de-apoio-a-projetos-de-graduaCAo-2020.pdf
https://prograd.ufc.br/wp-content/uploads/2019/12/edital-37-bolsa-de-apoio-a-projetos-de-graduaCAo-2020.pdf
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https://prograd.ufc.br/wp-content/uploads/2019/02/plano-de-trabalho-2019.pdf


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. Rennan Ferreira Dantas 

Coordenador do Projeto 

 

_________________________________________________ 

Prof. Sandro Vagner de Lima 

Coordenador de Programas Acadêmicos 

 


