
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE QUIXADÁ

PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PID
PROJETO DE MONITORIA INTEGRADA EM VISUALIDADES E EXPRESSÃO GRÁFICA

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 2020 – CAMPUS DE QUIXADÁ

EDITAL

A coordenaça�o do Projeto de Monitoria Integrada em Visualidades e Expressa�o Gra� fica da 
Universidade Federal do Ceará – campus Quixadá torna público que estão abertas as inscrições para
a seleção de bolsistas por meio do Programa de Iniciação à Docência – PID, conforme 
discriminação na tabela abaixo:

Monitoria Integrada em Visualidades e Expressa�o Gra� fica

Tipo de vagas Remunerada Voluntária

Número de vagas 01 01

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 aprovaça�o nas disciplinas QXD0121 - Desenho 1 e QXD0127 – Comunicação 
Visual 1, ambas com Me�dia Final superior a 7,0.

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

5. Ler atentamente o edital N° 39/2020 da Prograd, o qual dispo� e os objetivos, requisitos 
e condiço� es do programa. O mesmo se encontra no endereço 
https://prograd.ufc.br/category/editais-e-resultados/editais-2019/ 

https://prograd.ufc.br/category/editais-e-resultados/editais-2019/


2. Das inscrições

1. Os interessados devem efetuar uma inscriça�o pre�via por meio do envio de mensagem 
eletro: nica para o endereço de e-mail paulo.victor@ufc.br entre os dias 10 e 
14/02/2020, com o assunto “Candidatura PID 2020”, contendo:
a) histo� rico escolar atualizado emitido pelo SIGAA;
b) comprovante de matrí�cula atualizado emitido pelo SIGAA;
c) uma carta de intença�o contendo breve apresentaça�o de si, motivaço� es e objetivos 

pessoais e profissionais quanto ao programa de monitoria. A carta na�o tem formato 
ou tamanho especí�ficos.

3. Do processo seletivo

O processo seletivo seguira�  as seguintes etapas, considerando os crite�rios descritos:

1. Realizaça�o de prova de natureza teo� rico-pra� tica e cara� ter eliminato� rio, aD  qual sera�  
atribuí�da nota de 0 a 10, que medira�  conhecimentos e habilidades individuais em 
relaça�o ao conteu� do programa� tico das disciplinas que fazem parte deste projeto.
a) A prova sera�  realizada no dia 19/02/2020, de 8h aD s 10h, na sala de desenho do 

campus da UFC Quixada� . Os candidatos devem portar la�pis, caneta e demais 
materiais de desenho utilizados nas duas disciplinas. 

2. Entrevista com a coordenaça�o do projeto de monitoria, no dia 19/02/2020, a partir das
18h30, tambe�m na sala de desenho do campus, a qual verificara�  as experie:ncias 
pre�vias, a disponibilidade, as intenço� es e os objetivos individuais em relaça�o ao projeto 
de monitoria. Para a fase de entrevista sera�o convocados apenas os candidatos que 
forem classificados na prova. A lista sera�  divulgada na secretaria acade:mica.

3. A nota final para a seleça�o sera�  calculada pela me�dia simples entre a Me�dia Final da 
Disciplina, a nota obtida na prova teo� rico-pra� tica e a nota atribuí�da aD  entrevista.

4. Ao primeiro colocado da seleça�o, sera�  atribuí�da a bolsa remunerada, ficando a 
monitoria volunta� ria para o segundo colocado.

4. Da bolsa

1. O(a) discente bolsista fara�  jus a uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00, com vige:ncia 
entre março de 2020 e novembro de 2020, disponibilizada pela Pro� -Reitoria de 
Graduaça�o (PROGRAD), regida com base no edital nº039/2019 e seus aditivos.

2. Monitores volunta� rios te:m prioridade no caso de desligamento de alunos bolsistas.

5. Das obrigações principais dos monitores

1. Cumprir carga de 12 horas semanais de atividades referentes aD  monitoria, conforme 
hora� rios estabelecidos com o professor-orientador, sem prejuí�zo de suas atividades 
discentes.

2. Apresentar trabalho cientí�fico como autor principal no Encontro de Iniciaça�o aD  
Doce:ncia, nos Encontros Universita� rios de 2020 da UFC como autor(a) principal.

3. Participar das Atividades do PID promovidas pela Pro� -Reitoria de Graduaça�o.



4. Seguir as demais orientaço� es referidas no edital 039/2020, o qual regulamenta este 
processo de seleça�o.

6. Do resultado da seleção

O resultado da seleça�o sera�  divulgado ate�  o dia 20/02/2020, e os candidatos selecionados 
devera�o comparecer aD  Secretaria Acade:mica em data a ser combinada para a assinatura do 
termo de compromisso e demais documentos relacionados no referido edital ate�  o dia 
21/02/2020.

Quixada� , 06 de fevereiro de 2020

Professor Paulo Victor Barbosa de Sousa

Coordenador do Projeto de Monitoria Integrada em
Visualidades e Expressa�o Gra� fica
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