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EDITAL PREX/2020 

PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – PREX 

SELEÇÃO PARA BOLSA DE EXTENSÃO 

A Coordenação do Curso de Engenharia Civil do Campus da UFC em Crateús, comunica 

que se encontram abertas, de 0:0 DO DIA 06 DE MARÇO ÀS 12:0 DO DIA 10 DE 

MARÇO do ano em curso, as inscrições para SELEÇÃO DE BOLSISTA para atuar no 

projeto MELHORIA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL DE CRATEÚS, CE. 

DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS 

Art. 1º - O projeto tem como objetivo promover ações de Melhoria da Qualidade e 

Produtividade na Construção Civil de Crateús, CE. 

Art. 2º - O projeto será coordenado pelo professor Luis Felipe Cândido. Uma descrição 

sumária do projeto encontra-se disponível em 

<https://1drv.ms/b/s!AhnzukFX383ohYhZdONCq_c9wnYQpQ?e=MFjZFI>. 

Art. 3º - O projeto atuará em duas frentes: 

I. Realizar pesquisa científica para a caracterização do setor construtivo da cidade 

de Crateús. 

II. Realizar ações capacitação técnico-profissional, visando à valorização, ao 

aperfeiçoamento e à inserção no mercado de trabalho de operários e gestores da 

construção civil de Crateús. 

DAS BOLSAS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 4º - Será selecionado(a) um(a) estudante para participar do projeto supracitado. 

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

Art. 6º - A bolsa terá duração de até 9 (nove) meses, relativos ao período de abril a 

dezembro de 2020 com carga horária de 12 horas semanais 

https://1drv.ms/b/s!AhnzukFX383ohYhZdONCq_c9wnYQpQ?e=MFjZFI
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Art. 7º - Para pleitear a bolsa, os candidatos deverão: 

I. Estar com matrícula ativa no uso de Engenharia Civil do Campus da UFC em 

Crateús, cursando, no máximo, o penúltimo semestre; 

II. Ter disponibilidade mínima de 12 (doze) horas semanais para o exercício das 

atividades do projeto, sem qualquer vínculo empregatício com a UFC; 

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

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

IV. Não ter excedido o limite máximo de 1 (uma) reprovação durante os semestres 

letivos de 2019. 

V. Em caso de estudante que tenha sido contemplado(a) com bolsa de extensão a 

partir de 2019, ele(a) deve ter realizado as duas visitas registradas quando da 

vigência de seu primeiro período. Caso contrário, o(a) estudante não poderá ser 

bolsista Prex em 2020. 

DAS ATRIBUIÇÕE E DEVERES DO BOLSISTA 

Art. 8º - Constituem atividades dos bolsistas: 

I. Realizar pesquisa bibliográfica; 

II. Elaborar, em conjunto com o coordenador, os instrumentos para pesquisa de 

campo para caracterização do setor construtivo; 

III. Coletar, tabular e analisar dados da pesquisa de campo; 

IV. Apoiar a organização e atuar como facilitador em capacitações técnico-

profissionais que serão promovidas pelo projeto de extensão; 

V. Elaborar relatórios para a pesquisa; 

VI. Elaborar artigo de cunho científico para submissão em congresso e/ou periódico 

nacional em decorrência dos estudos/ações realizadas. 
 

Art. 9º - Constituem obrigações dos bolsistas: 

I. Estar enquadrado nos critérios do art. 7º mencionados anteriormente; 

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

características e especificidades, sem prejuízo de suas atividades discentes 

regulares executando o plano de atividades do projeto; 

III. Entregar, até do dia 15 de cada mês, a ficha de frequência mensal de bolsistas; 

IV. Manter atitudes de respeito e solidariedade para com toda comunidade acadêmica 

e atuar de forma responsável em relação ao meio ambiente, zelando pelo nome da 

Universidade Federal do Ceará; 

V. preencher e assinar a Ficha de Visita Registrada (disponível para download no 

endereço www.prex.ufc.br/bolsas-de-extensao/visitasreg), na qual também deverá 

constar a assinatura do Coordenador Extensionista do Projeto ou Programa em 

que atua, e do(a) Coordenador(a) da ação visitada ou de representante 

designado(a) – servidor da UFC ou profissional externo vinculado(a) à ação, não 

sendo permitida a assinatura de estudante. 

VI. Realizar o preenchimento do formulário online de Visitas Registradas de 

Bolsistas e Voluntários a Ações Extensionistas da UFC (acessível no endereço 

http://www.prex.ufc.br/bolsas-de-extensao/visitasreg
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www.prex.ufc.br/bolsas-deextensao/visitasreg). 

VII. Cadastrar e apresentar trabalho nos XXIX Encontros de Extensão e cumprir carga 

horária de 12 horas no evento 

 

Art. 10º - O candidato selecionado, a qualquer tempo de ingresso no programa, deve 

apresentar trabalho nos IV Encontros Universitários do Campus de Crateús. 

DO DESLIGAMENTO DO BOLSISTA 

Art. 11 - O desligamento do bolsista ocorrerá quando: 

I. O aluno voluntariamente desistir das atividades da bolsa, mediante assinatura do 

Termo de Desistência 

II. O vínculo do aluno com o curso extinguir-se, total ou temporariamente, tal como 

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

saída do curso (mudança de curso e transferência), bem como de trancamento 

total ou matrícula institucional; 

III. Identificada situação de acúmulo de bolsa com quaisquer outras atividades, 

remuneradas ou voluntárias; 

IV. Houver ingresso do aluno em programa de mobilidade acadêmica; 

V. Ocorrer reprovação em 1 (um) ou mais dos componentes curriculares nos quais o 

aluno esteja matriculado no semestre 2020.1; 

VI. O Coordenador do Projeto identificar que o aluno não está cumprindo as 

atividades previstas no Plano de Trabalho ou a ausência frequente do bolsista nos 

trabalhos propostos, sem justificativa 

 

DO STATUS DO BOLSISTA 

Art. 12 - A função de bolsista não constitui cargo ou emprego, nem representa vínculo 

empregatício de qualquer natureza com a Universidade Federal do Ceará. 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 13º - Para participar do processo seletivo, o interessado deve emitir o formulário 

disponível em: <https://forms.gle/kWzP1VhggxQdULnh6>.  

DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 14 - O processo de seleção constará de: 

I. 1ª Etapa – Desempenho Acadêmico nas disciplinas correlacionadas ao projeto 

(DA), de caráter eliminatório: consiste da análise do histórico escolar e 

atribuição de nota pelo IRA individual (N1) e pelas notas das disciplinas de 

Projeto e Construção de Edifícios I (N2), Projeto e Construção de Edifícios II 

(N3), Higiene Industrial e Segurança do Trabalho (N4) e Engenharia Ambiental 

(N5), conforme a seguinte fórmula: 

𝑫𝑨 = 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝑵𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟎 × 𝑵𝟐 + 𝟎, 𝟐𝟎 × 𝑵𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟓 × 𝑵𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟓 × 𝑵𝟓 

http://www.prex.ufc.br/bolsas-deextensao/visitasreg
https://forms.gle/kWzP1VhggxQdULnh6
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II. 2ª Etapa, de caráter eliminatório: prova escrita com até 10 questões (entre 

subjetivas e objetivas) e com conteúdo descrito no Anexo 1 deste edital; 

III. 3ª Etapa, de caráter classificatório: entrevista com atribuição de nota de 0 (zero) 

a 10 (dez) com comissão formada pelos professores Alan Michell Barros 

Alexandre e Luis Felipe Cândido. 

Art. 15 - Passarão para a 2ª Etapa até 10 (dez) candidatos, classificados através da análise 

do histórico e todos os demais candidatos empatados na 10ª posição. 

Art. 16 - Passarão para a 3ª Etapa até 5 (cinco) candidatos que obtiverem nota superior a 

sete, classificados através da sua nota e todos os demais candidatos empatados na 5ª 

posição. 

Art. 17 - A entrevista tem como objetivo avaliar os seguintes aspectos: 

I. Grau de interesse em participar do projeto; 

II. Capacidade de argumentação; 

III. Conhecimento sobre a temática do projeto. 
 

Art. 18 - A depender da necessidade do coordenador do projeto, a entrevista pode 

acontecer por videoconferência (Hangouts); 

Art. 19 - Serão classificados os candidatos que, na seleção, obtiverem média superior a 7,0 

(sete) das notas obtidas na 1ª, 2ª e 3ª Etapa do processo seletivo. 

Art. 20 - Serão indicados para a concessão da bolsa, no limite das vagas, o(s) candidato(s) 

melhores classificados, tendo a seleção validade para preenchimento tão somente das 

vagas mencionada no presente edital. 

Art. 21 - Em caso de empate, considerar-se-á indicado o candidato que apresentar maior 

nota na entrevista depois o maior índice de rendimento acadêmico, persistindo o empate, a 

indicação será feita pelo professor coordenador do projeto. 

Art. 22 - O provimento de vagas não preenchidas pelo processo seletivo do presente edital 

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

Art. 23 - A seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 

Etapa Data/Horário 

Inscrições 0h de 6 de março às 12:0 de 10 de março 

Análise do histórico escolar 10 de março 

Divulgação dos resultados da 1ª Etapa Até as 20:0 do dia 10 de março 

Prova escrita 11 de março, de 10:0 às 12:0 

Divulgação dos resultados da 2ª Etapa Até as 17:0 do dia 11 de março 

Entrevista 12 de março, de 17:0 às 18:0 

Divulgação do resultado final Até as 12:0 do dia 13 de março 

Entrega dos documentos dos bolsistas selecionados 16 a 18 de março 
 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 24 - O Edital Nº 4/2019, relativo à chamada de Projetos de Extensão, que regula este 

processo seletivo está disponível em < https://prex.ufc.br/wp-

content/uploads/2019/12/ufcprex-edital4de2019.pdf  >. 

Art. 25 - Os candidatos selecionados deverão entregar na secretaria acadêmica, no prazo 

estipulado, os seguintes documentos e formulários, devidamente preenchidos e assinados, 

quais sejam: 

I. Formulário de cadastro de bolsista; 

II. Declaração de disponibilidade do(a) estudante sem rasuras e assinado de caneta 

azul.; 

III. Plano de Trabalho sem rasuras e assinado de caneta azul; 

IV. Cópia de RG e CPF; 

V. Histórico Escolar atualizado; 

VI. Comprovante bancário de conta corrente (não são aceitas contas de terceiros e 

contas poupança); e 

VII. Termo de compromisso preenchido sem rasuras e assinado de caneta azul 

(impresso frente e verso) 
 

DOS CASOS OMISSOS 

Art. 26 - Os casos omissos serão analisados e julgados pelo Coordenador do Projeto. 

 

Crateús, 06 de março de 2020. 

 

Prof. Luis Felipe Cândido 

Coordenador do Projeto 
 

https://prex.ufc.br/wp-content/uploads/2019/12/ufcprex-edital4de2019.pdf
https://prex.ufc.br/wp-content/uploads/2019/12/ufcprex-edital4de2019.pdf
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ANEXO I: Conteúdo da Prova Escrita 

 

Projeto: Melhoria da qualidade e produtividade na construção civil de Crateús, CE. 

a) Leitura e Interpretação de Projetos de Engenharia (Arquitetura, Estrutural e 

de Instalações Prediais) 

b) Saúde e Segurança no Trabalho (NR 15 e NR 18, principais riscos que os 

trabalhadores da construção civil e suas medidas de prevenção); 

c) Sustentabilidade na construção (aspectos sustentáveis, gerenciamento de 

RCD, CONAMA 307, 348 e 431); 

d) Qualidade e produtividade na indústria da construção (PBPQ-H, SiAC, 

ABNT NBR 15575: 2013 – Desempenho Edificações habitacionais e noções 

de produtividade). 


