
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS DE QUIXADÁ

PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA 2022

Edital de Seleção PID - Monitoria de Programação
Integrada
As Coordenações dos cursos de Graduação da UFC Quixadá tornam público
que estarão abertas as inscrições para a seleção de bolsistas remunerados e
voluntários do Programa de Iniciação à Docência discriminado conforme tabela
abaixo.

Vagas Remuneradas Voluntárias
Monitoria de Programação Integrada 05 03

Disciplinas de Fundamentos de Programação e Programação Orientada a Objetos

Prazos e datas para seleção

Eventos Datas
Divulgação do Edital 29/03
Inscrição pela internet 02/04
Divulgação classificados para prova técnica 03/04
Prova Técnica 04/04 às 14:00
Divulgação Resultado e assinatura dos termos 05/04

Inscrição
Os interessados deverão se inscrever através do formulário online

https://forms.gle/HPrUyu7WtrFbyabf7

O projeto de monitoria dá suporte às disciplinas de FUP e POO. Além dos
critérios de nota e pontuação, a seleção dos bolsistas se dará de forma a permitir
que haja monitores com horários disponíveis para cobrir todas as disciplinas,
linguagens, turmas e horários nas quais as disciplinas são ofertadas.

Para comunicação interna sobre a seleção, os inscritos entrem nesse grupo do
telegram.

https://t.me/+2B2LFxvC-do2ODQx
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1. 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 efe-
tivação da bolsa. Alunos bolsistas deverão entregar uma carta de
comprometimento de desligamento do respectivo programa;

• 3. Possuir, no mínimo, aprovação na disciplina de Fundamentos de
Programação;

• 4. Ter uma carga horária disponível de 12 (doze) horas semanais para o
desenvolvimento das atividades inerentes ao programa de monitoria;

• 5. Estar matriculado em no mínimo em 12 (doze) horas de componentes
curriculares;

2. Documentação exigida no ato da inscrição:
• Um único documento PDF contendo:

– Nome Completo, Matrícula, CPF, Email, Foto.
– Curso e Semestre atual.
– Horário disponível para monitoria.
– Notas das Disciplinas de FUP e POO, ano que cursou.
– Descrição das bolsas e projetos que participou nos anos anteriores.
– O motivo de interesse em participar da monitoria.
– Linguagens de programação que aprendeu quando cursou as disciplinas

ou estudando sozinho e o nível de competência nelas.
• Histórico Escolar atualizado emitido pelo SIGAA.

Para informar o horário disponível no PDF, envie uma tabela no seguinte formato
marcando os horários livres com um X. Por exemplo, a seguinte tabela informa
que o aluno tem todas as manhãs e noites livres.

- seg ter qua qui sex
08:00 X X X X X
10:00 X X X X X
13:30
15:30
18:00 X X X X X
20:00 X X X X X

3. Do Processo Seletivo:
O processo seletivo seguirá as seguintes etapas:
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• Fase 1:
– Envio da documentação na inscrição.

• Fase 2:
– Seleção de no máximo os 15 melhores currículos. A cada currículo

será atribuida uma nota de acordo com os critérios abaixo.
– Divulgação dos classificados para prova prática.

• Fase 3:
– Divulgação das notas técnicas e de adequação.

• Fase 4:
– Assinatura do termo.

A nota final será calculada da seguinte forma:

• 3 * (0-10) (Nota do Currículo)
– Nota pelas disciplinas cursadas de programação.
– Conhecimento técnico em programação.
– Experiência anterior em docência/monitoria/grupos de estudo/células

de aprendizagem.
• 4 * (0-10) (Nota da Prova)
• 3 * (0-10) (Nota de Adequação)

– A monitoria atenderá em 2022.1 mais de 16 turmas diferentes de FUP
e POO, abrangendo as linguagens de C, C++, Javascript e Java nos
seis cursos do campus.

– É importante que existam monitores que conheçam essas linguagens
e tenham horário livre para estar no horário das aulas junto com os
alunos.

– Alunos com habilidades, conhecimento de linguagens de programação
ou horários disponíveis que se tornem necessários para não deixar
turmas sem monitoria recebem nota maior nesse requisito.

4. Da Bolsa:
• O aluno bolsista terá direito a uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00

(quatrocentos reais). A vigência da bolsa será de Março até Dezembro.
• 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;

• Os alunos não bolsistas terão prioridade no caso de desligamento de alunos
bolsistas;

• Aos bolsistas (remunerados ou voluntários), é obrigatória a apresentação
de trabalho no Encontro de Iniciação à Docência no ano vigente, como
autor principal.

Quixadá, 29 de março de 2022.

David Sena Oliveira
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