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PROJETO: INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO 
 

SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
 
 

EDITAL 2018 
 
 
A coordenação do projeto “Iniciação à Docência de Fundamentos da Computação” torna            
público que estão abertas inscrições para a seleção de bolsistas remunerados do            
Programa de Iniciação a Docência discriminado conforme tabela abaixo. 
 

Monitoria QXD0040 - Linguagens Formais e Autômatos 

Tipo de vagas Remuneradas 

Número de vagas 01 

 
Os interessados deverão realizar sua inscrição por e-mail para o endereço           
paulodetarso@ufc.br  no período de  26 a 27 de fevereiro de 2018 . 
 

1. Requisitos para a participação do processo seletivo: 
a. Estar regularmente matriculado em um dos cursos do Campus da UFC em            

Quixadá, permanecendo com, no mínimo, 12 (doze) horas semanais em          
componentes curriculares durante a vigência da bolsa; 

b. 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; 

c. Possuir aprovação na disciplina de “QXD0040 Linguagens Formais e         
Autômatos", com conceito A (média maior ou igual a 7,0); 

d. Ter uma carga horária disponível de 12 (doze) horas semanais para o            
desenvolvimento das atividades inerentes ao programa de monitoria; 

e. Ser ético. 
 

2. Documentação exigida no ato da inscrição: 
a. Histórico Escolar atualizado emitido pelo SIGAA. 

 
3. Do Processo Seletivo: 

a. O processo seletivo consistirá de prova específica relativa ao objeto de           
estudo do projeto, análise do histórico escolar e entrevista. 

i. As instruções sobre a realização da prova e entrevista serão          
enviadas, em momento posterior, ao email indicado pelo candidato         
no momento da inscrição. 



 
4. Da Bolsa: 

a. O aluno bolsista terá direito a uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00              
(quatrocentos reais), com duração de 09 (nove) meses, relativos ao período           
de março a novembro de 2018; 

b. Ao bolsista, 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; 

c. Ao bolsista, é obrigatória a apresentação de trabalho, como autor principal,           
nos Encontros Universitários de 2018 da UFC. 

d. O aluno bolsista deverá cumprir todas as atribuições descritas no Edital No.            
49/2017 PROGRAD/UFC. 

 
5. Do Resultado da Seleção: 

a. O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de fevereiro de 2018 por              
e-mail e na secretaria acadêmica. 

b. O candidato selecionado deverá comparecer a secretaria acadêmica em         
até um dia útil após a divulgação do resultado para assinar o termo de              
compromisso. 

 
 
Quixadá, 26 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

Prof. Paulo de Tarso Guerra Oliveira 
Coordenador do Projeto Iniciação à Docência  

de Fundamentos da Computação 


