
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS DE QUIXADÁ 
PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA – PAIP  
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO “COORDENAÇÃO, ALUNOS E COMUNIDADE: 
PROMOVENDO O CURSO DE DESIGN DIGITAL DENTRO E FORA DA UFC”  
 
 
EDITAL 
 
01. Apresentação 
A coordenação do curso de Design Digital do Campus da UFC em Quixadá torna público que 
estão abertas as inscrições para a seleção de um (1) bolsista remunerado do Programa de 
Acolhimento e Incentivo à Permanência - PAIP, da Coordenadoria Geral de Programas 
Acadêmicos – CGPA, via EDITAL Nº 50/2018, no projeto “Coordenação, Alunos e Comunidade: 
Promovendo o curso de Design Digital dentro e fora da UFC”. 
Os interessados deverão enviar um e-mail para ingrid@ufc.br e joaovilnei@gmail.com, entre os 
dias 20 e 22 de fevereiro de 2019, com o histórico acadêmico gerado pelo sistema SIGAA, o 
currículo e uma carta de intenção. A seleção dar-se-á após uma entrevista com os candidatos, 
no dia 26 de fevereiro de 2019, a partir das 9 horas. O resultado e cadastro eletrônico dos 
bolsistas selecionados acontecem no dia 26 de fevereiro de 2019. 
 
02. Sobre o programa e o projeto 
O Programa de Bolsa de Apoio a Projetos da Graduação tem como finalidade promover a 
articulação, o acompanhamento e a avaliação de ações acadêmicas, bem como ampliar as 
iniciativas de atividades alternativas e inovadoras de ensino que contribuam para a redução de 
fatores determinantes para a reprovação e evasão dos estudantes, como parte da política de 
acolhimento e incentivo à permanência dos alunos nos cursos de graduação da UFC. 
 
O curso de Design Digital é relativamente novo (primeira turma ingressou em 2015.1) e pouco 
conhecido pela comunidade interna e externa à UFC-Quixadá. Em seus primeiros anos, o curso 
procurou “ganhar corpo” internamente, com os professores e alunos trabalhando juntos. Na 
medida que esse trabalho é divulgado, mais pessoas têm acesso às particularidades de um curso 
como esse em um campus de TI. 
Levando esses desafios em consideração, o projeto propõe-se a enfrentar uma série de questões 
em duas frentes: interna e externamente. Internamente, desenvolvendo ações que promovam 
a aproximação entre alunos, professores e coordenação, potencializando a comunicação interna 
das atividades que são desenvolvidas, alimentando as páginas e redes sociais do curso e 
desenvolvendo um ambiente virtual e físico de registro da memória e dos trabalhos produzidos 
nas disciplinas. E externamente, levando informação e ações junto à comunidade, que ajudem 
a deixar mais claro o que acontece no curso e no campus como um todo. 
 
03. Sobre a bolsa e as atribuições dos bolsistas selecionados 
I - Dedicar 12 horas semanais para atividades relativas ao projeto, conforme suas características 
e especificidades, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares; 
II - Enviar declaração de frequência mensal, entre os dias 20 e 30/31 de cada mês, com 
assinatura e carimbo do coordenador responsável pelo acompanhamento das atividades do 
bolsista (formulário disponível em http://www.prograd.ufc.br/documentos-e-
formularios/documentos-da-cgpa-coordenadoria-geral-de-programas-academicos/bolsa-de-
apoio-a-projetos-de-graduacao/). Caso haja atraso na entrega da declaração mensal de 
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frequência do bolsista, a CGPA providenciará a exclusão, naquele mês, do aluno da folha de 
pagamento; 
III - Comprometer-se a não acumular Bolsa de Apoio a Projetos de Graduação com qualquer 
outra bolsa (seja concedida pela UFC, por quaisquer órgão público ou agência de fomento), 
estágio ou quaisquer outras atividades remuneradas, comunicando tal impedimento e 
solicitando o desligamento formal tão logo seja identificada a situação ensejadora do fato; 
IV - Comprometer-se a não participar como bolsista voluntário de qualquer outro programa; 
V - Manter atitudes de respeito e solidariedade para com toda comunidade acadêmica e atuar 
de forma responsável em relação ao meio ambiente, zelando pelo nome da Universidade 
Federal do Ceará; 
VI - Apresentar trabalho no IX ENCONTRO DE BOLSITAS DE APOIO A PROJETOS DE GRADUAÇÃO, 
promovido pelos Encontros Universitários de 2019; 
VII - Manter o e-mail informado na inscrição em uso e responder a todos os e-mails enviados 
pela PROGRAD durante a vigência da bolsa; 
VIII - Prestar informações sobre o andamento do projeto/plano de trabalho quando solicitado 
pela CGPA/PROGRAD; 
IX - Receber, periodicamente, os bolsistas de acompanhamento encaminhados pela 
CGPA/PROGRAD, apresentando-lhes a forma de execução do projeto, bem como o público alvo. 
 
04. Requisitos para a participação do processo seletivo 
I - Estar regularmente matriculado no curso de Design Digital do Campus da UFC em Quixadá; 
II -  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; 
III - Apresentar Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) maior ou igual a 7,0 (sete); 
IV - Ter uma carga horária disponível de 12 (doze) horas semanais para o desenvolvimento das 
atividades inerentes ao programa; 
 
05. Documentação exigida no ato da inscrição 
I - Histórico Escolar atualizado emitido pelo SIGAA; 
II - Currículo; 
III - Carta de intenções justificando o interesse em participar do projeto. 
 
06. Do processo seletivo 
O processo seletivo seguirá as seguintes etapas: 
I - Envio, por email, do histórico escolar, currículo e carta de intenções entre os dias 20 e 22 de 
fevereiro de 2019; 
II - Entrevista a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2019, a partir das 9 horas, no Campus da 
UFC em Quixadá; 
III - A nota final geral será calculada da seguinte forma: IRA * 0,2 + CI * 0,2 + CV * 0,2 + NE * 0,4.  
(IRA -  Índice de Rendimento Acadêmico, CI - Nota da carta de intenções; CV – Currículo; NE - 
Nota Final da Entrevista); 
IV - Em caso de empate, seguem, na ordem, os critérios de desempate: (1) Nota da Entrevista, 
(2) Nota da carta de intenções, (3) Índice de Rendimento Acadêmico, (4) Candidato com maior 
idade. 
 
07. Do Resultado da Seleção 
O resultado da seleção será tornado público em 26 de fevereiro de 2019. O cadastro eletrônico 
dos bolsistas selecionados acontece no mesmo dia, pela coordenação do curso.  
 
 
 



Quixadá, 20 de fevereiro de 2019 
 
 

 

Prof. Dr. João Vilnei de Oliveira Filho 

Vice-Coordenador do Curso de Design Digital 
Professor Assistente – SIAPE 2265583 

 

 

Profª. Drª. Ingrid Teixeira Monteiro 

Coordenadora do Curso de Design Digital 
Professora Assistente – SIAPE 2142386 


