
 

 

 

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 00:00h DO DIA 06 DE MARÇO ÀS 12:00h DO DIA 09 DE 

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

projeto “CONTROLE DE QUALIDADE DO CONCRETO PARA EDIFICAÇÕES DE 

PEQUENO PORTE” 

DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS 

Art. 1º - O projeto tem como objetivo elaborar um conjunto de ações de controle de qualidade 

para obras de edificações de pequeno porte, por meio do levantamento dos critérios de 

dosagem do concreto produzido em obras locais e da elaboração e divulgação por palestras 

e cartilhas de procedimentos adequados de controle de qualidade de concreto dosado em 

canteiro. 

Art. 2º - O projeto será coordenado pela professora Heloina Nogueira da Costa.  

 

DAS BOLSAS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 3º - Será selecionado(a) um(a) estudante para participar do projeto supracitado. 

Art. 4º - O valor mensal, individual, será de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

Art. 5º - 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. 

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



 

 

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

Crateús, tendo cursado com aprovação a disciplina de Materiais de Construção Civil II. 

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 exceder o limite de 1 (uma) reprovação no semestre letivo de 2019.2; 

V. Ter enviado resumo de trabalho nos XXVIII Encontro de Extensão, caso tenha 

sido bolsista extensionista em 2019; 

VI. Não ser aluno(a) com matrícula do tipo especial; 

VII. Não estar em regime de internato; 

VIII. O(a) bolsista indicado(a) deverá participar dos seminários de ambientação e 

recebimento de documentação de bolsistas e Termos de Compromisso assinados 

acontecerão a partir de 16/03/2020. 

 

   DAS ATRIBUIÇÕES E DEVERES DO BOLSISTA 

Art. 7º - Constituem atividades dos bolsistas: 

I. Interagir com empresas e trabalhadores da construção civil local; 

II. Realizar visitas de campo e entrevistas para aquisição de dados; 

III. Realizar levantamento bibliográfico, englobando a literatura especializada e 

normas técnicas; 

IV. Elaborar cartilha de procedimentos de qualidade; 

V. Organizar e realizar palestras sobre controle de qualidade; 

Art. 8º - Durante a vigência da bolsa, o bolsista: 

I. Deverá cumprir carga horária de 12 horas semanais em atividades da ação sob 

supervisão do(a) coordenador(a) da ação, de acordo com a Cláusula 9ª Termo de 

Compromisso do Programa de Bolsa de Extensão – 2020, constante no link 

www.prex.ufc.br/bolsas/editaldocs/#bolsista;  

II. Não poderá exceder o limite de 1 (uma) reprovação no semestre 2020.1;  



 

 

III. Não poderá acumular outra modalidade de bolsa ou estágios não obrigatórios, ou ter 

qualquer atividade remunerada ou desenvolver atividades não remuneradas que, 

comprovadamente, comprometam seu desempenho nas atividades da ação extensionista.  

IV. Deverá comunicar a(o) coordenador(a) da ação quando se enquadrar em quaisquer 

dos critérios impeditivos para que seja encaminhado o Termo de Desistência de Bolsista via 

SEI; 

V. Cadastrar e apresentar trabalho nos XXIX Encontro de Extensão e cumprir carga 

horária de 12 horas no evento.  

VI. Realizar visitas a 2 (duas) ações de extensão da UFC regularmente cadastradas na 

Prex, as quais sejam de áreas distintas do curso do(a) bolsista; 

 

DO STATUS DO BOLSISTA 

Art. 9º - 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. 10 - Para participar do processo seletivo, o interessado deve enviar o histórico escolar 

para o e-mail heloina@crateus.ufc.br no prazo estabelecido por este edital;  

DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 11 - O processo de seleção constará de: 

I. 1ª Etapa: Desempenho Acadêmico(DA): consiste da análise do histórico escolar e 

atribuição de nota pelo IRA individual (N1) e pela nota da disciplinas de Materiais de 

Construção Civil II (N2), conforme a fórmula: 

𝑫𝑨 = 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝑵𝟏 + 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝑵𝟐 

II. 2ª Etapa: entrevista com atribuição de nota de 0 (zero) a 10 (dez).  

Art. 12 - Passarão para a 2ª Etapa até 5 (dez) candidatos, classificados através da análise do 

histórico e todos os demais candidatos empatados na 5ª posição. 

Art. 13 - A entrevista tem como objetivo avaliar os seguintes aspectos: 

I. Grau de interesse em participar do projeto; 

II. Capacidade de argumentação; 
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III. Conhecimento sobre a temática do projeto; 

Art. 14 - Serão classificados os candidatos que, na seleção, obtiverem média superior a 7,0 

(sete) das notas obtidas na 1ª e 2ª Etapa do processo seletivo; 

Art. 15 - 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. 16 - Em caso de empate, considerar-se-á indicado o candidato que apresentar maior nota 

na primeira etapa depois nota na entrevista, persistindo o empate, a indicação será feita pelo 

professor coordenador do projeto. 

Art. 17 - O provimento de vagas não preenchidas pelo processo seletivo do presente edital 

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

DO CRONOGRAMA 

Art. 18 - A seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 

Etapa Data/Horário 

Inscrições e envio do histórico  0:00h do dia 6 de março até às 12:00 do 

dia 09 de março 

Divulgação dos resultados da 1ª Etapa 09 de março 

Entrevista 10 de março, de 13:00h às 15:00h 

Divulgação do resultado final 11 de março 

Entrega dos documentos dos bolsistas 

selecionados 

12 a 19 de março 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 19 - O Edital Nº 04/2019, relativo à chamada de Projetos de Extensão, que regula este 

processo seletivo está disponível em <  http://bit.ly/2x86DKN  >. 

Art. 20 - Os candidatos selecionados deverão entregar na secretaria acadêmica, no prazo 

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

cujos modelos estarão disponíveis no link: www.prex.ufc.br/bolsas/editaldocs/#bolsista  

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

contas poupança e bancos digitais); e 

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

DOS CASOS OMISSOS 

Art. 21 - Os casos omissos serão analisados e julgados pelo Coordenador do Projeto. 

 

Crateús, 05 de março de 2020. 

 

 

Prof. Heloina Nogueira da Costa 

Coordenadora do Projeto 
 

 

 


