
 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC-UFC 

 
Instrumento de Seleção dos Bolsistas para indicação  

na Plataforma Ícaro Moreira 

 
Projeto de Pesquisa: ESTUDO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E VIBRACIONAIS DE 
MATERIAIS INORGÂNICOS SOB DIVERSAS CONDIÇÕES TERMODINÂMICAS  
 
Número de Bolsas Remuneradas da UFC: 1- PIBIC-UFC  
 
O período de seleção do bolsistas (PIBIC-UFC) no âmbito do PIBIC 2020-2021 será de a 06 a                 

12 de Agosto de 2020. A inscrição ocorrerá do dia 06 a 09/08/2020, para o estudante realizar                 

sua inscrição é necessário enviar o histórico escolar para o e-mail joelcastro@ufc.br e colocar              

como assunto inscrição para a bolsa PIBIC-UFC. A análise de currículo e entrevista será dia               

10/08/2020. Todas as etapas, incluindo a indicação ocorrerão entre os dias 06 a 13 de agosto                

de 2020. 

 

A seleção será composta por uma avaliação do HISTÓRICO ESCOLAR e uma ENTREVISTA.             

O histórico deve ser enviado até dia 09/08/2020 e a entrevista ocorrerá por vídeo chamada               

(google meet-link a definir) no dia 10/08/2020, horário dependerá do número de inscritos, mas              

poderá ser combinado dependendo do horário das aulas do candidato. No dia seguinte sairá o               

resultado final e o candidato que ficar em primeiro lugar deverá enviar a documentação exigida               

pela bolsa até dia 12/08/2020 até as 15 horas. 
 

O(a) candidato(a) à bolsa do programa PIBITI deve cumprir os seguintes requisitos:  

 

mailto:joelcastro@ufc.br


I- Em qualquer modalidade de bolsa, devem ser estudante regularmente matriculado(a)s 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, excetuando aquele(a)             

candidato(a) contemplado(a) com bolsas IC no edital imediatamente anterior;  

 
III- O(A) candidato(a) à bolsa deve possuir rendimento acadêmico (IRA) superior ou igual a              
7,0 (sete);  
 
IV- Não será elegível, para qualquer modalidade de bolsa deste edital, o(a) estudante que              

estiver cursando a atividade curricular Trabalho de Conclusão de Curso;  
 
V- O(A) candidato(a) deverá comprometer-se a ter disponibilidade de tempo e dedicar-se, no             

mínimo, 16 (dezesseis) horas semanais para as atividades de pesquisa;  

 

VI- O(A) candidato(a) não deverá possuir, no período de vigência da bolsa, vínculo             
empregatício ou adesão a qualquer outra modalidade de bolsa, inclusive na modalidade            

voluntário. 
 

VII- Ter cursado disciplinas especializadas: Cálculo Diferencial e Integral I; 
 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Antonio Joel Ramiro de Castro 

UFC / Campus Quixadá 

05 de agosto de 2020 


