
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS DE QUIXADÁ
PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC-UFC
SELEÇÃO  DE  BOLSISTA  PARA  O  PROJETO  “EXPLORANDO  HARDWARE  E
SOFTWARE LIVRES: ARTE E TECNOLOGIA EM QUIXADÁ”

EDITAL

A coordenação do projeto “Explorando hardware e software livres: arte e
tecnologia em Quixadá” do Campus da UFC em Quixadá torna público que
estão  abertas  as  inscrições  para  a  seleção  de  1  (um(a))  bolsista
remunerado(a),  por  meio  do  Programa  de  Bolsas  de  Iniciação
Científica – PIBIC-UFC.

Os(as) interessados(as) deverão  enviar  um  e-mail  para
joaovilnei@gmail.com, entre os dias 10 e 11 de agosto de 2020, com o
histórico  acadêmico  gerado  pelo  sistema  SIGAA,  cópia  atualizada  do
Currículo  Lattes e  uma carta  de  intenção.  O  resultado  da  seleção  será
tornado público em 12 de agosto de 2020.

01. O Programa e o Projeto
O Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC-UFC é voltado
para o estudante de graduação, e tem como objetívos:

I. despertar a vocação científica e incentivar novos talentos potenciais
entre estudantes de graduação;

II. fomentar, institucionalmente, a iniciação à pesquisa para alunos(as)
de graduação;

III. estimular maior articulação entre graduação e pós-graduação;
IV. contribuir para a formação de recursos humanos em pesquisa;
V. contribuir,  decisivamente,  para  a  otimização  do  tempo  de

permanência  dos(as)  estudantes  nos  cursos  de  graduação  e  pós-
graduação;

VI. estimular pesquisadores envolvidos com a pesquisa e pós-graduação
a envolverem estudantes de graduação em atividades científicas;

VII. proporcionar  ao(à)  bolsista,  orientado(a)  por  pesquisador(a)
qualificado(a), a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa,
bem como estimular o pensamento científico criativo pelo confronto
direto com problemas de pesquisa.

Com 6 cursos na área de TI, Quixadá é o único campus temático da UFC no
interior do Estado. Um desses cursos, Design Digital, propõe uma formação
multidisciplinar  fundamentada  em  quatro  eixos  –  tecnologia,  design,
comunicação  e  artes  –  que  estão  distribuídos  nas  disciplinas  que  o
compõem e se refletem no grupo de professores, formado por profissionais
dessas áreas. Com essas características, o curso é único no Brasil.

Essa polivalência na formação abre diversas possibilidades de percurso para
os(as) estudantes. Fazendo uso da capacidade técnica e criativa deles(as),
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o objetivo é dar continuidade ao trabalho desenvolvido em 2018 e 2019
pelo projeto “Explorando o Arduino – Arte e Tecnologia no Campus da UFC
em Quixadá”, apoiado pela Secult-Arte/UFC, a partir do desenvolvimento de
ações  que  articulem  arte,  design  e  tecnologia,  explorando  as
potencialidades dos softwares e hardware livres.

Em  2018,  explorou-se  somente  o  Arduino,  hardware  open  source  e
plataforma  microcontroladora  de  desenvolvimento.  Em  2019,  foram
desenvolvidas ações com: 1- hardware, com o Arduino; 2 - produção de
imagem digital 2D e 3D; 3- desenvolvimento de jogos; 4- edição de vídeo,
áudio e produção de animações 2D; 5- interação com vídeo e áudio ao vivo;
6 - editoração eletrônica e tipografia; 7 - Interação Humano Computador. 

Nesta fase do projeto, o objetivo é desenvolver projetos com o hardware e
software  livres  integrados  a  uma  pesquisa  em  criação  artística
contemporânea, como plataforma de interseção entre as novas tecnologias
e  a  arte  a  partir  da  realização  de  práticas  de  diferentes  tipos,  como o
desenvolvimento  de  instalações  audiovisuais  e  sistemas  interativos,
passando por hipermídia, realidade virtual, conceitos de rede e ciberespaço,
e que surjam concomitantemente ao aprofundamento teórico e técnico, com
estudos bibliográficos, reuniões de estudo e discussão, promoção de oficinas
de formação, visitas de estudo e participação em eventos científicos.

02. O(a) candidato(a) à bolsa do programa PIBIC deve cumprir os
seguintes requisitos:

I. deve  ser  estudante  regularmente  matriculado(a)  em  curso  de
graduação da UFC e possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes
do CNPq;

II. poderá ter,  no máximo, 3 (três)  reprovações no histórico escolar,
considerando os semestres 2018.2, 2019.1, 2019.2 e 2020.1;

III. não  será  elegível  caso  esteja  repetindo  a  atividade  curricular:
Trabalho de Conclusão de Curso;

IV. deverá comprometer-se a ter disponibilidade de tempo e dedicar-se,
no mínimo, 16 (dezesseis) horas semanais às atividades de pesquisa;

V. não poderá, no período de vigência da bolsa, ter vinculo empregatício
ou  participar  de  qualquer  outro  programa  de  bolsa,  interno  ou
externo à UFC, inclusive na modalidade de voluntário ou de estágio.

03. Requisitos para a participação do processo seletivo
I. estar regularmente matriculado(a) no curso de Design Digital do

Campus da UFC em Quixadá;
II. ter participado, como bolsista ou voluntário, em pelo menos uma das

edições anteriores do projeto; 
III. ter produção artística e acadêmica, comprovada pelo Currículo Lattes,

utilizando software e hardware livre.

04. Documentação exigida no ato da inscrição
I. Histórico Escolar atualizado emitido pelo SIGAA;

II. Cópia atualizada do Currículo Lattes;
III. Carta de intenções justificando o interesse em participar do projeto.

05. Processo seletivo



O processo seletivo seguirá as seguintes etapas:
I. Envio, por email,  entre os dias  10 e  11 de  agosto de 2020,  do

histórico acadêmico gerado pelo sistema SIGAA, cópia atualizada do
Currículo Lattes e uma carta de intenção. Com excepção do Currículo
Lattes,  que  será  usado  para  comprovar  a  produção  artística  e
acadêmica  na  área,  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 + CI *
0,7 = NF.  (IRA -  Índice de Rendimento Acadêmico, CI - Nota da
carta de intenções; NF – Nota Final);

III. Ao(À) primeiro(a) colocado(a) do processo seletivo será atribuída a
bolsa  remunerada.  Em  caso  de  empate,  seguem,  na  ordem,  os
critérios de desempate: (1) Nota da carta de intenções, (2) Índice de
Rendimento Acadêmico, (3) Candidato(a) com maior idade.

06. Resultado da Seleção
O resultado da seleção será tornado público em 12 de agosto de 2020. O
cadastro  eletrônico  do(a) bolsista  selecionado(a) acontece  no dia  13 de
agosto de 2020, pelo coordenador do projeto.

Quixadá, 7 de agosto de 2020

Prof. Dr. João Vilnei de Oliveira Filho

Coordenador do projeto 
Professor Adjunto – SIAPE 2265583
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