
PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PID 

PROJETO INTEGRADO DE MONITORIA DE DISCIPLINAS DE PROGRAMAÇÃO

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA 2017 – CAMPUS DE QUIXADÁ

EDITAL

As  Coordenações  dos  Cursos  de  Sistemas  de  Informação,  Engenharia  de  Software,  Redes  de
Computadores, Ciência da Computação do Campus, Design Digital e Engenharia da Computação
da UFC em Quixadá torna público que estarão abertas as inscrições para a seleção de bolsistas
remunerados e  voluntários  do Programa de Iniciação à Docência discriminado conforme tabela
abaixo.

Monitoria Apoio Integrado às Disciplinas de Programação
Tipos de Vagas Remuneradas Voluntárias
Nº de vagas 04 04

Os interessados deverão enviar do dia 09 até o dia 12 de fevereiro de 2017 às 20:00, um e-mail
para sena@ufc.br, contendo:

• Título iniciado em [INSCRICAO PID 2017] .
• No corpo do e-mail

▪ Relato  de  Experiência  em  breves  linhas  descrevendo  suas  bolsas  anteriores
(voluntário ou remunerado) e interesse em participar da monitoria. Ver Tópico 3.

▪ Foto.
• Como anexo do e-mail:

Histórico Escolar atualizado emitido pelo SIGAA recente.

A seleção se dará ao longo dos dias   13 e 14 de fevereiro em fase única através de análise da
documentação. A divulgação de resultados será dia 16 de fevereiro através do e-mail dos inscritos.
A assinatura do termo de compromisso deverá ser efetuada até dia  22 de fevereiro na Secretaria
Acadêmica do Campus Quixadá.

1. Requisitos para a participação do processo seletivo:
1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos do Campus da UFC em Quixadá;
2. Não possuir vínculo empregatício e nem ser bolsista de qualquer outro programa de ensino,
pesquisa e/ou extensão quando da efetivação da bolsa. Alunos bolsistas deverão entregar uma
carta de comprometimento de desligamento do respectivo programa;
3. Possuir aprovação nas disciplinas de “Fundamentos de Programação” no mínimo;
4. Ter uma carga horária disponível de 12 (doze) horas semanais para o desenvolvimento das
atividades inerentes ao programa de monitoria;

2. Do Processo Seletivo:
O processo seletivo seguirá as seguintes etapas:
1. Análise da documentação entregue e seleção para entrevista.
2. Análise  das  motivações  descritas  no  e-mail  e  na  experiência  anterior  como bolsista  e
monitor voluntário.

3. Critérios Diferenciais Seletivos:
• Já ter possuído bolsa de iniciação à Docência de Fundamentos de Programação.
• Já ter experiência com ensino e/ou desenvolvimento.

mailto:sena@ufc.br


• Conhecer linguagens uma ou mais das linguagens C, C++, Python e/ou Java.
• Ter passado nas disciplinas de Programação Orientada a Objetos e Estrutura de Dados.

4. Da Bolsa:
1. Aos bolsistas (remunerados ou voluntários), será exigido o cumprimento de carga horária
12 (doze) horas semanais de atividades de monitoria, conforme horários preestabelecidos com
o professor-orientador, sem prejuízo de suas atividades didáticas;
2. Os  alunos  voluntários  terão  prioridade  de  bolsa  no  caso  de  desligamento  de  alunos
bolsistas remunerados;

Quixadá, 9 de fevereiro de 2017.

David Sena Oliveira
Coordenador do Projeto Integrado de Monitoria de Disciplinas de Programação.


