
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Campus de Quixadá

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Edital     –     Seleção     de     Bolsistas de Extensão  

O presente edital  torna público  o processo seletivo para  disponibilização de

1  (uma)  bolsa do Programa  de  Acolhimento  e  Incentivo  à  Permanência,

vinculada ao projeto intitulado “Projeto de utilização de componentes e

equipamentos eletrônicos para o processo de ensino e aprendizagem”,

coordenado pelo prof. Thiago Werlley Bandeira da Silva.

A bolsa é referente ao Edital 28/2021 da Pró-Reitoria de  Graduação da UFC,

possuindo  um valor  de  R$  400,00  (quatrocentos  reais),  com  duração  de  9

meses, de abril a dezembro de 2022. A carga horária do bolsista é de 12 horas

semanais. Dependendo do desempenho do bolsista, a bolsa  poderá ser

renovada por mais um ano.

1.     REQUISITOS  

Para pleitear a bolsa, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

• ser  aluno  regularmente  matriculado  em  componentes  curriculares  de

curso de graduação presencial ou a distância da UFC, a partir do segundo

semestre letivo.

• estar  matriculado,  no  momento  da  admissão  ao  Programa,  em

componentes  curriculares  que  totalizem,  no  mínimo,  14  (quatorze)

horas semanais; 

• manter,  durante  a  vigência  da  bolsa,  matrícula  em  componentes

curriculares que totalizem, no mínimo, 14 (quatorze) horas semanais; 

• não estar vinculado a outro programa de bolsa remunerado, a estágios

remunerados ou a empregos formais; 

• ter  disponibilidade  de  12  (doze)  horas  semanais  para  o  exercício  da

bolsa.

2.     INSCRIÇÕES  

As inscrições devem ser realizadas  online  no período de 9 a 16 de março de

2022.  Para inscrever-se,  o  candidato  deve  enviar  um  e-mail  a



thiagowerlley@ufc.br contendo cópias dos seguintes documentos em formato

pdf:

a. Histórico escolar;

   O assunto do e-mail deve ser: Bolsa PAIP.

3.     DA     SELEÇÃO  

O processo seletivo será composto de uma etapa única, descrita a seguir:

 De  uma  entrevista para  saber  do  comprometimento  do  aluno  com  o

projeto.  Realizada  no  dia  17 de  março  às  10h  pelo  link:

meet.google.com/sxx-ttrr-qjt

4.     DO     RESULTADO  

O resultado da seleção será publicado dia 18 de março de 2022, a ser divulgado
por email.

Thiago Werlley Bandeira da Silva 

Coordenador do Projeto
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