
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS DE QUIXADÁ 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INOVAÇÃO - PIBI 
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO “TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM SOFTWARE LIVRE NO 
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO DO CAMPUS DA UFC EM QUIXADÁ”  
 
 
EDITAL 
 
A coordenação do projeto “Tecnologia e inovação com software livre no Núcleo de Comunicação 
do Campus da UFC em Quixadá” do Campus da UFC em Quixadá torna público que estão abertas 
as inscrições para a seleção de 2 (dois) bolsistas remunerados, por meio do Edital PIBI/2019 
Programa Institucional de bolsas de Inovação PROPLAD/UFC, conforme discrimina a tabela 
abaixo: 
 

 Projeto Tecnologia e inovação com software livre no Núcleo de 
Comunicação do Campus da UFC em Quixadá 

Tipos de vagas Remunerada 

Número de vagas 02 

 
Os interessados deverão enviar um e-mail para comunicacao@quixada.ufc.br, entre os dias 04 
e 06 de fevereiro de 2019, com o histórico acadêmico gerado pelo sistema SIGAA, currículo e 
uma carta de intenção. O resultado da seleção será tornado público em 07 de fevereiro de 2019. 
A documentação exigida no ato da inscrição, para formalização da bolsa, deve ser entregue pelos 
selecionados, impreterivelmente, no dia 08 de fevereiro, devidamente assinada, no campus da 
UFC em Quixadá  
 
01. O Programa e o Projeto 
O Programa Institucional de bolsas de Inovação - PIBI tem como finalidade promover a inserção 
dos estudantes nas unidades administrativas e acadêmicas da Universidade Federal do Ceará 
por meio da interação entre o conhecimento adquirido pelos alunos, através do conteúdo 
ministrado em sala de aula, e a necessidade de inovação rumo à criação de novos caminhos e 
novas tecnologias, a fim de atingir os objetivos institucionais da UFC, em conformidade com as 
disposições da Resolução nº 08/CEPE, de 26 de abril de 2013, alterada pela Resolução nº 
13/CEPE, de 26 de novembro de 2018..  
 
Quanto ao projeto, seu objetivo é fortalecer a comunicação do Campus da UFC em Quixadá nas 
áreas de produção de imagem, vídeo e som, em conformidade com as políticas da CCSMI, 
utilizando software livre. Os bolsistas, além de atuarem nas ações desenvolvidas pelo Núcleo de 
Comunicação do Campus, focam suas atividades em três áreas específicas: imagem, com o 
desenvolvimento e alimentação de um repositório de imagens online; vídeo, com a realização 
de vídeos, pré-gravados ou ao vivo, e a manutenção de um canal institucional no Youtube; e 
som, com a produção de um podcast regular, com informações sobre o Campus. 
 
02. Atribuições dos monitores remunerados 

I. Participar das atividades definidas pelo projeto; 
II. Dedicar, no período de vigência da bolsa, 12 (doze) horas semanais às atividades do 

PIBI sem prejuízo de suas atividades discentes regulares; 
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III. Executar o plano de atividades aprovado no âmbito de suas respectivas unidades 
acadêmicas/administrativas; 

IV. Manter atitudes de solidariedade e respeito a toda a comunidade acadêmica e atuar 
de forma responsável em relação ao meio-ambiente; 

V. Zelar por e promover o nome da Universidade Federal do Ceará, sendo vedado 
utilizar símbolo ou "logo" desta para finalidades estranhas à atividade; 

VI. Atentar-se à utilização da língua portuguesa de acordo com a norma culta, quando 
se tratar de comunicação formal do programa; 

VII. Comprometer-se a não acumular a bolsa do PIBI com qualquer outra bolsa, seja 
concedida pela UFC ou por outro órgão ou agência de fomento ou até mesmo bolsa-
estágio concedidas por instituições privadas, comunicando o impedimento para sua 
permanência no programa e solicitando o seu desligamento, tão logo ocorra 
situação ensejadora deste impedimento; 

VIII. Informar imediatamente ao coordenador da área qualquer irregularidade no 
recebimento de sua bolsa; 

IX. Elaborar relatório ou instrumento equivalente de registro com a finalidade de 
sistematização das ações desenvolvidas no escopo do projeto, bem como, a 
apresentação de seu produto final; 

X. Assinar Termo de Desligamento do projeto, quando for o caso. 
 
03. Documentação exigida para participação no processo seletivo 

I. Histórico Escolar atualizado emitido pelo SIGAA; 
II. Currículo; 

III. Carta de intenções justificando o interesse em participar do projeto. 
 
04. Documentação exigida no ato da inscrição 

I. Cópia da carteira de identidade ou visto de permanência; 
II. Cópia do CPF; 
III. Comprovante de matrícula no semestre do pleito da bolsa; 
IV. Histórico escolar; 
V. Cópia de um documento comprobatório da Conta Corrente Individual no nome do 

Bolsista (não poderá ser conta poupança, nem conta conjunta); 
VI. Ficha de Identificação; 
VII. Declaração Negativa de Bolsa e compromisso de não acumular; 
VIII. Certidão de quitação eleitoral; 
IX. Comprovante de regularidade com o serviço militar (apenas nos casos de candidatos 

do sexo masculino maiores de 18 anos). 
 
05. Processo seletivo 
O processo seletivo seguirá as seguintes etapas: 

I. Envio, por e-mail para comunicacao@quixada.ufc.br, entre os dias 04 e 06 de fevereiro 
de 2019, do histórico acadêmico gerado pelo sistema SIGAA, currículo e uma carta de 
intenção. Cada item da documentação será avaliado e receberá notas entre 0 e 10; 

II. A Nota Final geral será calculada da seguinte forma: IRA * 0,3 +CV * 0,2 + CI * 0,5 = NF. 
(IRA - Índice de Rendimento Acadêmico, CV - nota atribuída ao currículo; CI - nota 
atribuída à carta de intenções; NF - Nota Final); 

III. Aos dois primeiros colocados no processo seletivo serão atribuídas as bolsas 
remuneradas. Em caso de empate, seguem, na ordem, os critérios de desempate: (1) 
Nota da carta de intenções, (2) Índice de Rendimento Acadêmico, (3) Candidato com 
maior idade. 

 
06. Resultado da Seleção 
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O resultado da seleção será tornado público em 07 de fevereiro de 2019, a partir das 10 horas, 
na página “Editais” do site do Campus da UFC em Quixadá. A documentação exigida no ato da 
inscrição, para formalização do bolsista, deve ser entregue na secretaria da direção, 
impreterivelmente, até o dia 08 de fevereiro de 2019, entre 8h e 16h. 
 
07. Das disposições gerais 
A participação nas atividades do programa PIBI não estabelecerá qualquer vínculo funcional ou 
empregatício com a UFC. 
 
Os casos omissos e eventuais pendências neste edital de seleção serão analisados pela 
coordenação do projeto.  
 
 
 

Quixadá, 04 de fevereiro de 2019 
 
 

 

Prof. Dr. João Vilnei de Oliveira Filho 

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

 


