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EDITAL 

 

A Coordenação do Curso de Engenharia de Software do Campus da UFC em Quixadá torna 
público a abertura das inscrições para a seleção de bolsista remunerado e voluntário do Programa de 
Acolhimento e Incentivo a Permanência (PAIP). O PAIP tem como objetivo principal oferecer 
suporte aos estudantes que ingressam na UFC, mediante ações acadêmicas que visem reduzir a 
evasão e garantir a conclusão dos seus respectivos cursos de graduação.  

O projeto Conhecer para permanecer: conhecendo meu futuro profissional como um 
Engenheiro de Software é um projeto do PAIP que tem vagas de bolsista e voluntário, 
discriminado conforme tabela abaixo. 

 

PAIP 

PAIP202118200 

Conhecer para permanecer: conhecendo meu futuro profissional como 
um Engenheiro de Software 

 
Tipos de Vaga Remunerada Voluntária 

Número de Vaga 01 01 

 

Este projeto visa a aproximação entre os alunos, egressos, professores e a coordenação do curso de 

Engenharia de Software para ajudar aos alunos ativos a compreenderem os objetivos do curso e de 

assumir uma postura emancipatória no processo de aprendizagem. Para tanto, serão criados eventos 

mensais para facilitar essa comunicação com os alunos. 

 

Os interessados em participar desta seleção deverão responder ao questionário no link: 
https://forms.gle/qCpkZ5rh8kxi68Q59 . O questionário estará disponível no período de 16 de abril 



de 2021 a 23:59h do dia 21 de abril de 2021 e os interessados devem anexar histórico atualizado, 
currículo atualizado.  

 

Todas as fases da seleção ocorrerão ao longo dos dias 15 a 28 de abril de 2021, incluindo a 

divulgação de resultados e assinatura do termo de compromisso dos estudantes selecionados para 

ingresso no programa em 2021.  

 

Requisitos para a participação do processo seletivo: 

São critérios necessários para ingressar e permanecer no Programa de Bolsa (bolsistas e 

voluntários): 

1. Ser aluno regularmente matriculado no curso de Engenharia de Software a partir do segundo 

semestre letivo e, no máximo, o  penúltimo;  

2. Estar matriculado em, no mínimo, 12 (doze) horas semanais de componentes curriculares de 

curso de graduação da UFC; 

3. Não possuir vínculo empregatício nem estar vinculado a outro programada de bolsa 

remunerado da UFC;   

4. Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o exercício da bolsa 

 

Documentação exigida no ato da inscrição: (deve ser enviada via formulário no link: 

https://forms.gle/qCpkZ5rh8kxi68Q59)  

1. (obrigatório) Histórico Escolar atualizado emitido pelo SIGAA; 

2. (obrigatório) Currículo atualizado; 

3. (obrigatório) Resposta ao questionário em: https://forms.gle/qCpkZ5rh8kxi68Q59; 

 

Do Processo Seletivo 
O processo seletivo seguirá as seguintes etapas: 

1. Análise de Currículo (critérios considerados: Ira, semestre, desempenho acadêmico);   

2. Análise do Questionário a ser realizada através do questionário disponibilizado no google 

forms, através do link de inscrição:  https://forms.gle/qCpkZ5rh8kxi68Q59.  

Esse questionário será disponibilizado para resposta entre os dias 16 de abril e às 23h59 do 

dia 21 de abril de 2021.  

3. Em caso de empate, seguem-se, na ordem, os critérios de desempates:  (1) Índice de 

Rendimento Acadêmico, (2) Nota da Entrevista (Questionário -

https://forms.gle/qCpkZ5rh8kxi68Q59)  e (3) candidato com maior idade. 

 



 

Da Bolsa 
1. O aluno bolsista terá direito a uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). A vigência da bolsa será de nove meses (maio de 2021 a janeiro de 2022).  

2. Aos bolsistas, será exigido o cumprimento de carga horária 12 (doze) horas semanais de 

atividades, conforme horários preestabelecidos com o professor-orientador, sem prejuízo de 

suas atividades didáticas; 

3. Ao bolsista e voluntário, é obrigatória a apresentação de trabalho nos Encontros 

Universitários 2021 (XI ENCONTRO DE BOLSISTAS DE APOIO A PROJETOS DE 

GRADUAÇÃO, promovido pelos Encontros Universitários de 2021) . 

A vigência da bolsa encerra-se no momento em que o vínculo do aluno com o curso extinguir-se, 

total ou temporariamente, como nos casos de conclusão, desligamento, desistência, cancelamento, 

abandono ou saída do curso (mudança de curso ou transferência), supressão de todos os 

componentes curriculares, bem como de trancamento total ou matrícula institucional, fluxo 

contínuo ou novo ingresso em qualquer curso de graduação da UFC. 

 

 

Do Resultado da Seleção 
O resultado da seleção será enviado por e-mail (e-mail indicado pelo aluno neste processo de 

seleção) no dia 27/04/2021. Ao fim da seleção, os candidatos selecionados deverão assinar o termo 

de compromisso. 

 

 

Atribuições do Bolsista e do Voluntário 
 

1. Dedicar 12 (doze) horas semanais para atividades relativas ao projeto, conforme suas 

características e especificidades, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares; 

2. Comprometer-se a não acumular Bolsa de Apoio a Projetos de Graduação com qualquer 

outra bolsa concedida pela UFC, estágio ou emprego, comunicando tal impedimento e 

solicitando o desligamento formal tão logo seja identificada a situação ensejadora do fato; 

3. Manter atitudes de respeito e solidariedade para com toda comunidade acadêmica e atuar de 

forma responsável em relação ao meio ambiente, zelando pelo nome da Universidade 

Federal do Ceará; 

4. Apresentar trabalho no XI ENCONTRO DE BOLSISTAS DE APOIO A PROJETOS DE 

GRADUAÇÃO, promovido pelos Encontros Universitários de 2021; 



5. Manter em uso o e-mail informado na inscrição e responder a todos os e-mails enviados pela 

Prograd durante a vigência da bolsa; 

6. Prestar informações sobre o andamento do projeto quando solicitado pela CGPA/Prograd; 

7. Enviar ao Coordenador do Projeto o relatório individual do bolsista/voluntário cujo 

formulário para preenchimento será disponibilizado na página ou sistema da Pró-Reitoria de 

Graduação/CGPA. 

 

 

Quixadá, 15 de abril de 2021. 

 

 

 

 
Professora Diana Braga Nogueira 

Coordenadora do curso Engenharia de Software 

UFC – Campus Quixadá 

 


