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UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CEARÁ 
DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

EDITAL  N0  01/2018 - CC 
SELEÇÃO PARA BOLSA DE APOIO A PROJETOS DE GRADUAÇÃO 

 
A Coordenadora de Programas acadêmicos do Centro de Ciências torna público que estarão 
abertas as inscrições para seleção de bolsistas de acordo com o Edital n0 50/2017-PROGRAD-
UFC, para implementação de Monitoria de Apoio a Projetos de Graduação remunerada do 
Programa acolhimento e Incentivo à Permanência (PAIP). 
 
I – OBJETIVO 

Desenvolver atividades dentro das disciplinas de Cálculo, Física e Química para melhorar o 

rendimento acadêmico dos alunos dos Centros de Ciências e Ciências Agrárias da  UFC. As ações 

serão desenvolvidas através do projeto “Melhoria da evasão para as disciplinas de Química, Física e 

Matemática para os cursos do Centro de Ciências Agrárias e Centro de Ciências”. 

 
II - BOLSA 

A bolsa tem o valor de R$400,00 (Quatrocentos reais), com vigência de até 9 (nove meses) durante  o 

período de março a novembro de 2018, com carga horária semanal de  12 (doze) horas nos turnos da 

manhã e tarde, de acordo com as ações do projeto. 

 

III - DAS VAGAS OFERECIDAS 

Serão oferecidas três vagas para o desenvolvimento das ações do projeto nas disciplinas de Química 

Geral, ou Física I (Física Básica), ou Matemática (Cálculo I), ou equivalentes. Será selecionado um 

estudante para cada uma das disciplinas mencionadas. 

 

IV - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Os Candidatos devem estar regularmente matriculados nos  cursos presenciais da UFC, estar 

cursando no mínimo o segundo semestre e no máximo o penúltimo e ter sido aprovado por média na 

disciplina que pretende atuar como bolsista (Química Geral ou Física I (Física Básica) ou Matemática 

(Cálculo I) ou equivalentes. 

 

V - DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

- Período de inscrição:  07 a 08 de fevereiro de 2018, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h. 
Local da Inscrição: Secretaria do Centro de Ciências - Bloco 902, 1º andar - Campus do Pici. 
- Documentação para inscrição:  histórico escolar atualizado e requerimento de inscrição 
disponível em http://www.centrodeciencias.ufc.br. 
 
VI – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avalição dos candidatos será realizada de acordo com seu desempenho acadêmico (IRA), 
constante no histórico escolar, com a média da disciplina na qual o candidato tenha 
interesse de atuar e com a entrevista. 
Nota: (IRA + média da disciplina + nota da entrevista) / 3 

http://www.centrodeciencias.ufc.br/
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VII - DO CRONOGRAMA 

FASE DATA 

Lançamento do Edital 02/02/2018 

Inscrições 07 a 08/02/2018 

Divulgação do resultado do deferimento das 
inscrições 

09/02/2018 

Entrevista 15/02/2018 
 (horário e local a serem divulgados no dia 

09/02/2018) 

Divulgação do resultado final 16/02/2018 

Assinatura do Termo de Compromisso pelos 
bolsistas selecionados e demais documentos 

(disponíveis em 
http://www.prograd.ufc.br/documentos-e-

formularios 

19/02/2018 

Início das atividades 01/03/2018 

 
VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
- Estará automaticamente excluído do processo de seleção o candidato que faltar à 
entrevista na data e horário agendado ou que não se enquadrar nos critérios exigidos pela 
seleção. 
- Em caso de não assinatura do Termo de compromisso, o candidato selecionado será 
substituído pelo aluno do cadastro de reserva, de acordo com a lista de classificáveis, caso 
exista. 
- Durante o desenvolvimento do projeto, o bolsista deverá dedicar 12h semanais nas 
atividades previstas; o não cumprimento da carga horária poderá levar ao desligamento do 
bolsista. 
- A bolsa não gera qualquer vínculo funcional ou empregatício com a UFC. 
- Durante a vigência da bolsa, o aluno não poderá acumular outra molidade de bolsa ou 
possuir qualquer vínculo empregatício. 
- Os casos omissos serão avaliados e decididos pela coordenação do projeto. 
 
 

Fortaleza, 02 de fevereiro de 2018. 
 

 
Coordenadora de Programas Acadêmicos do Centro de Ciências 

 
 

 


