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CAMPUS DE QUIXADÁ

PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PID
MONITORIA EM COMUNICAÇÃO VISUAL 1

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 2015 – CAMPUS DE QUIXADÁ

EDITAL

A coordenação do Projeto de Monitoria em Comunicação Visual 1 da Universidade Federal do 
Ceará – campus Quixadá torna público que estão abertas as inscrições para a seleção de bolsistas 
por meio do Programa de Iniciação à Docência – PID, conforme discriminação na tabela abaixo:

Monitoria Monitoria em Comunicação Visual 1

Tipo de vagas Remunerada Voluntária

Número de vagas 01 01

1. Requisitos para o processo seletivo
1. Estar regularmente matriculado no curso de Design Digital no Campus da UFC – Quixadá.
2. Não possuir vínculo empregatício ou ter bolsa em qualquer outro programa de ensino, 

pesquisa ou extensão quando da efetivação da bolsa. Bolsistas no ato da inscrição devem 
entregar uma carta de comprometimento de desligamento do respectivo programa.

3. Ter aprovação na disciplina Comunicação Visual 1 com Média Final superior a 7,0.
4. Ter carga horária disponível de 12 horas semanais para o desenvolvimento das atividades do

programa de monitoria. 

2. Das inscrições
Os interessados devem efetuar sua inscrição por meio do envio de mensagem eletrônica para o 
endereço paulo.victor@ufc.br, entre 23/01/2017 e 31/01/2017, com o assunto “Candidatura PID 
CV1 2017”, a qual deve conter anexada a documentação exigida a seguir, em arquivos digitais.

3. Documentação
1. Histórico escolar atualizado emitido pelo SIGAA.
2. Carta de candidatura, sucinta, objetiva e de formato livre, por meio da qual se expressem as 

motivações e os objetivos do candidato quanto à docência, devidamente assinada.

4. Do processo seletivo
O processo seletivo seguirá as seguintes etapas:
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1. Pré-análise das inscrições recebidas, com a conferência da documentação exigida e os 
requisitos para a seleção. Inscrições que não atendam às exigências desse edital serão 
automaticamente desclassificadas.

2. À carta de candidatura das inscrições em conformidade a esse edital será atribuída uma nota 
de 0 a 10, a qual refletirá os seguintes pontos: motivações e objetivos em relação ao 
programa de monitoria e à docência em geral; experiências prévias com atividades voltadas 
à pesquisa e ao ensino; coerência e capacidade de argumentação.

3. A nota final para a seleção será calculada pela média simples entre a Média Final da 
Disciplina e a nota atribuída à carta de candidatura.

4. Ao primeiro colocado da seleção, será atribuída a bolsa remunerada, ficando a monitoria 
voluntária para o segundo colocado.

4. Da bolsa
1. O(a) discente bolsista fará jus a uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00, com vigência 

entre março de 2017 e dezembro de 2017.
2. A bolsa é disponibilizada pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), regida com base no 

edital nº35/2016 e seus aditivos.
3. Monitores voluntários têm prioridade no caso de desligamento de alunos bolsistas.

5. Das obrigações dos monitores
1. Cumprir carga de 12 horas semanais de atividades referentes à monitoria, conforme horários

estabelecidos com o professor-orientador, sem prejuízo de suas atividades discentes.
2. Participar das Atividades do PID promovidas pela Pró-Reitoria de Graduação.
3. Apresentar trabalho, como autor principal, no Encontro de Iniciação à Docência, nos 

Encontros Universitários 2017 da UFC.

6. Do resultado da seleção
O resultado da seleção será divulgado até o dia 03/02/2017, e os candidatos selecionados deverão 
comparecer à Secretaria Acadêmica em data a ser combinada para a assinatura do termo de 
compromisso.

Quixadá, 19 de janeiro de 2017

Professor Paulo Victor Barbosa de Sousa
Coordenador do Projeto de Monitoria em Comunicação Visual 1


