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PROGRAMA FUNCAP DE BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA E
ESTÍMULO À INTERIORIZAÇÃO

PROJETO: MÉTODOS FORMAIS PARA PLANEJAMENTO EM INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

SELEÇÃO DE  BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

EDITAL

A  Coordenação  do  Projeto  de  Pesquisa  Métodos  Formais  para  Planejamento  em
Inteligência Artififical torna público que estarão abertas as inscrições para seleção de
bolsistas de INICIAÇÃO CIENTÍFICA, de acordo com o Edital Nº 09/2015 – FUNCAP do
Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa e Estímulo à Interiorização.

1. Das inscrições

O  estudante  interessado  em  participar  do  processo  de  seleção  deverá  enviar
mensagem eletrônica ao endereço vivianemenezes@ufc.br, entre 28 de março e 05 de
abril de 2017,  com assunto “Iniciação Científica – Inteligência  Artificial”  e histórico
escolar atualizado em anexo. 

2. Dos Requisitos para a Participação do Processo Seletivo.

O(a) aluno(a) deverá atender aos seguintes requisitos obrigatórios:

a) estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação da UFC em Quixadá;

b) possuir bom rendimento acadêmico, com IRA  >=7.0 (sete) e não ter reprovações e;

c) não ter vínculo empregatício ou exercer qualquer atividade profissional.

É desejável que o(a) aluno(a) tenha cursado e obtiido bom rendimento nas disciplinas
de  Estruturas de Dados e  Lógica para Computação.  Também é desejável  que o(a)
aluno(a) esteja cursando no máximo o sexto semestre no período 2017.1.

IMPORTANTE:  A FUNCAP proíbe a acumulação da bolsa de iniciação científica com
bolsas  de  outros  programas  institucionais  tais  como  monitoria,  extensão,  iniciação
acadêmica, dentre outros. 

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/script/checasolicitacao.php?cnpj=00078007000126&id_solicitacao=107
mailto:vivianemenezes@ufc.br


3. Da Seleção.

A seleção ocorrerá em duas etapas:

(i) Prova escrita no dia 06 de abril (quinta-feira) às 12:30h na sala de seminários (bloco
administrativo), envolvendo os seguintes assuntos: Estruturas de Dados e Lógica para
Computação;

(ii) Entrevista realizada no dia 10 de abril (segunda-feira) a partir das 12:30h na sala de
seminários, bloco administrativo.

4. Das Bolsas

a)  Serão ofertadas 04 (quatro)  bolsas  de iniciação científica da FUNCAP  (Fundação
Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico), cujo valor mensal é R$
400,00 (quatrocentos reais).

b) A vigência da bolsa será de Maio de 2017 a Maio de 2018.

c) Ao bolsista, será exigido o cumprimento de carga horária 12 (doze) horas semanais
de atividades de iniciação científica.

5. Do Resultado da Seleção

(i) A lista dos aprovados na primeira fase será divulgada no dia 07 de abril de 2017 no
site do campus da UFC em Quixadá.

(ii) A listas dos aprovados na segunda fase será divulgada no dia 11 de abril de 2017 no
site do campus da UFC em Quixadá.

Quixadá, 27 de Março de 2017.

Professora Maria Viviane de Menezes 

Coordenadora do Projeto de Iniciação Científica


