
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE QUIXADÁ

PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA 2022

MONITORIA DE BANCO DE DADOS 

EDITAL
As Coordenações dos cursos de Sistemas de Informação,de Engenharia de Software, de
Redes de Computadores e de Ciência da Computação, do Campus da UFC em Quixadá,
tornam público que estão abertas as inscrições para a seleção de bolsistas remunerados e
voluntários da Monitoria de Banco de Dados do Programa de Iniciação à Docência
discriminado conforme tabela abaixo.

Monitoria Monitoria de Banco de Dados

Tipos de Vagas Remuneradas Voluntárias

Número de Vagas 01 01

1. Do processo seletivo
1. Os interessados deverão enviar um e-mail para livia.almada@ufc.br e
regismagalhaes@ufc.br até o dia 25 de março de 2022,  com o histórico acadêmico
gerado pelo sistema SIGAA em anexo.
2. O processo seletivo seguirá as seguintes etapas:

1. Avaliação do histórico
2. Entrevista a ser realizada no dia 30 de março de 2022 , a partir das 14h, no

Campus da UFC Quixadá (gabinete da Profa. Lívia Almada, Bloco 2).
3. Avaliação prática

a. Se dará por meio de envio de uma apresentação gravada elaborada pelo
candidato de no máximo 10 minutos com conteúdo educativo referente a um
dos seguintes temas:

i. Bancos de dados relacionais
ii. Modelo de dados
iii. Consultas em SQL
iv. Sistemas de gerência de bancos dados
v. Algoritmos de mineração de dados

b. O candidato pode escolher o tema (e subtema dos temas listados) que
preferir.

c. O envio do link para apresentação deve ser feito via preenchimento do
formulário disponível em

mailto:livia.almada@ufc.br
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScihCeN-8lQRrXPLlZy8OZExkV4
h3ZQvqO_VHpuH2r3YSrFew/viewform. O vídeo deve estar disponível para
visualização.

d. O preenchimento do formulário e o envio do material devem ser feitos até o
dia 30 de março de 2022.

4. A  nota final geral  será calculada da seguinte forma: NP*0,3 + MF*0,2 + NE*0,3 +
IRA* 0,2, onde: NP - Nota da prova prática; MF – Média Final na disciplina de FBD;
NE – Nota Final da Entrevista; IRA – Índice de Rendimento Acadêmico.

5. Em caso de empate, seguem na ordem, os critérios de desempate: (1) Nota do
projeto, (2) Nota da Entrevista, (3) Média Final na disciplina de FBD, (4) Índice de
Rendimento Acadêmico e (5) Candidato com maior idade.

2. Dos requisitos para a participação do processo seletivo
1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos do Campus da UFC em Quixadá;
2. Não possuir vínculo empregatício e nem ser bolsista de qualquer outro programa de

ensino, pesquisa e/ou extensão quando da efetivação da bolsa. Alunos bolsistas
deverão entregar uma carta de comprometimento de desligamento do respectivo
programa;

3. Comprometer-se em não acumular a bolsa de Iniciação à Docência com qualquer
outra bolsa ou remuneração, seja concedida pela UFC ou por órgão ou agência de
fomento ou até mesmo bolsa de estágio concedida por instituições privadas,
comunicando o impedimento e solicitando o desligamento formal tão logo ocorra a
situação ensejadora deste impedimento.

4. Possuir aprovação na disciplina de  Fundamentos de Banco de Dados ;
5. Apresentar Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) maior ou igual a  6,0 (seis) ;
6. Ter uma carga horária disponível de  12 (doze)  horas semanais para o

desenvolvimento das atividades inerentes ao programa de monitoria;
7. Estar matriculado em no mínimo em  12 (doze) horas de componentes curriculares .

3. Dos monitores (remunerado e voluntário)
1. O aluno bolsista remunerado terá direito a uma bolsa mensal no valor de  R$ 400,00

 (quatrocentos reais).
2. A monitoria remunerada e voluntária do Programa de Iniciação à Docência tem

período de vigência de até 09(nove) meses relativos ao período letivo de abril de
2022 a dezembro de 2022.

3. Aos bolsistas (remunerados ou voluntários), será exigido o cumprimento de carga
horária 12 (doze) horas semanais de atividades de monitoria, conforme horários
preestabelecidos com o professor-orientador, sem prejuízo de suas atividades
didáticas;

4. Os bolsistas voluntários terão prioridade no caso de desligamento de alunos
bolsistas remunerados;

5. Aos bolsistas (remunerados ou voluntários),  é obrigatória a apresentação de
trabalho no Encontro de Iniciação à Docência , nos Encontros Universitários
2022 da UFC, como autor principal;
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6. Os bolsistas deverão acompanhar pelo site da PROGRAD, no item documentos e
formulários da CAD, o cronograma com os prazos de envio das frequências
mensais.

7. Outras atribuições dos bolsistas podem ser encontradas no edtial PID, no link.

4. Do Resultado da Seleção e da documentação para efetivação da
bolsa

1. O resultado da seleção será comunicado dia 31 de março de 2022.
2. Os bolsistas selecionados (remunerado e voluntários) deverão enviar para

livia.almada@ufc.br e regismagalhaes@ufc.br, até o dia 05 de abril de 2022, a
seguinte documentação preenchida e assinada. A documentação está disponível no
sítio da PROGRAD (http://www.prograd.ufc.br), no item documentos e formulário da
CAD, no Programa de Iniciação à Docência:

a. Termo de Compromisso;
b. Declaração Negativa de Bolsa (exceto voluntário);
c. Declaração de Não Acumulação de Atividades ou de Acúmulo de  Atividades;
d. Extrato Bancário do bolsista (exceto voluntário).

6. Cronograma

E-mail de inscrição Até 25 de março de 2022

Entrevista 30 de março de 2022

Envio da avaliação prática Até 30 de março de 2022

Resultado 31 de março de 2022

Envio da documentação pelos
candidatos selecionados

Até 05 de abril de 2022

Quixadá, 16 de março de 2022

Lívia Almada Cruz
Profª. Assistente da UFC Quixadá
Coordenadora do Projeto de Monitoria de Banco de Dados

Paulo de Tarso Guerra
Professor adjunto
Vice-diretor do Campus da UFC em Quixadá
Coordenador de Programas Acadêmicos

https://prograd.ufc.br/wp-content/uploads/2021/12/edital-29-2021-monitoria-de-iniciacao-a-docencia.pdf
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