
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE QUIXADÁ

 PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA – PAIP 

Edital de seleção de bolsista para o projeto Construção de Imagens Técnicas  CIT: uso das‐
ferramentas digitais para a promoção da autonomia discente e redução da evasão.

EDITAL

A coordenação do Projeto Construção de Imagens Técnicas – CIT, da Universidade Federal do 
Ceará – campus Quixadá, torna público que se encontram abertas as inscrições para seleção de 
bolsistas por meio do Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência – PAIP. A 
disponibilidade é de 01 vaga remunerada.

1. Requisitos para o processo seletivo

1. Estar regularmente matriculado no curso de Design Digital no Campus da UFC -
Quixada� .

2. Na�o possuir ví�nculo empregatí�cio ou ter bolsa em qualquer outro programa de ensino, 
pesquisa ou extensa�o quando da efetivaça�o da bolsa. Bolsistas no ato da inscriça�o 
devem entregar uma carta de comprometimento de desligamento do respectivo 
programa.

3. Ter carga hora� ria disponí�vel de 12 horas semanais para o desenvolvimento das 
atividades do programa de monitoria.

4. Ler atentamente o edital nº 50/2018 da Coordenadoria Geral de Programas 
Acade3micos – CGPA/PROGRAD, o qual dispo� e objetivos, requisitos e condiço� es do 
programa, disponí�vel em 
http://www.prograd.ufc.br/category/editais-e-resultados/editais-2018/

2. Das inscrições

1. Os interessados devem efetuar uma inscriça�o pre�via por meio do envio de mensagem
eletro3 nica para o endereço de e-mail paulo.victor@ufc.br entre os dias 18 e 
20/02/2019, com o assunto “Candidatura PAIP 2019”, contendo:
a) histo� rico escolar atualizado emitido pelo SIGAA;
b) carta de intença�o contendo motivaço� es e objetivos quanto ao projeto.
c) RG e CPF digitalizados (podendo ser carteira de identidade ou habilitaça�o)
d) Comprovante de conta corrente individual no nome do bolsista (na�o podendo ser 

conta poupança, conta sala� rio ou conta conjunta)
2. Aos candidatos que realizarem tal inscriça�o pre�via sera�  disponibilizado o projeto ao 

qual se refere este edital de seleça�o, de modo que possam avaliar reais interesses e 
capacidade pra� tico-teo� rico.

http://www.prograd.ufc.br/category/editais-e-resultados/editais-2018/


3. Comparecer aE  entrevista no dia 21/02/2019, de 10h aE s 12h, na sala do coordenador do
projeto, conforme ordem de chegada.

3. Do processo seletivo

O processo seletivo seguirá as seguintes etapas, considerando os critérios descritos:
1. Análise do histórico escolar, considerando a competência demonstrada nas disciplinas 

concernentes ao projeto; (0 a 5 pontos)
2. Entrevista quanto à vida acadêmica e objetivos profissionais relacionados ao projeto. (0  a 5 

pontos)
3. A bolsa será concedida à candidatura que apresentar as condições mais coerentes quanto ao 

projeto de atuação, considerando interesse profissional, experiências prévias, 
disponibilidade de tempo e capacidade de trabalhos em grupo.

4. Os demais discentes inscritos irão compor uma lista de classificáveis, sendo chamados em 
caso de desistência do primeiro colocado.

4. Da bolsa

1. O(a) discente bolsista fara�  jus a uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00, com vige3ncia 
entre março de 2019 e novembro de 2019, disponibilizada pela Pro� -Reitoria de 
Graduaça�o – Coordenadoria Geral de Programas Acade3micas (CGPA/PROGRAD), regida
pelo edital nº50/2018 e seus aditivos.

2. Candidatos classifica�veis sera�o considerados para possí�veis substituiço� es de bolsistas.

5. Das atribuições dos bolsistas selecionados

1. As atribuiço� es do bolsista selecionado para este projeto se encontram descritas no 
edital nº 50/2018 da CGPA/PROGRAD.

Quixadá, 18 de fevereiro de 2019

Prof. Paulo Victor Barbosa de Sousa
Coordenador do Projeto Construção de Imagens Técnicas  CIT:‐

uso das ferramentas digitais para a promoção da autonomia
discente e redução da evasão
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