
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CAMPUS DE CRATEÚS 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

A Coordenação do Projeto de Extensão intitulado "Ensino de Programação de           

Computadores para Alunos de Escolas Públicas", em execução no Campus da           

Universidade Federal do Ceará em Crateús, comunica que se encontram abertas, no            

período de 28 a 30 de março do ano em curso, as inscrições para seleção de 01 (um)                  

bolsista remunerado para atuar no referido projeto.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

 

Ensinar programação de computadores a alunos do ensino fundamental e médio se            

propõe a preencher uma lacuna presente no currículo do Ensino Público brasileiro.            

Promover o estudo de programação, desde o nível básico da educação curricular, tem             

sido uma aposta de escolas do mundo inteiro. Pesquisadores apontam que o contato             

precoce com programação proporciona o desenvolvimento da criatividade, de         

conhecimentos matemáticos, físicos e de outras áreas, em que os estudantes se tornam             

sujeitos ativos de sua aprendizagem. 

 

O uso de dispositivos eletrônicos é pervasivo entre estudantes de todos os níveis, que os               

manipulam com desenvoltura, já que fazem parte da sociedade que estão inseridos e do              

conhecimento comum da geração deles. Acredita-se, no entanto, que a tecnologia não            

deve ser utilizada de maneira estritamente passiva, pois a habilidade em programação é             

emancipatória e permite a real inserção em uma sociedade digital. Quem apresenta            

desenvoltura em programação desenvolve uma importante base para ser bem-sucedido          

em qualquer carreira do século XXI. 



 

No Brasil, essa disciplina já está está presente no currículo dos melhores colégios             

particulares, que já enxergaram o potencial desse tipo de ensino para além do apelo              

comercial, mas também para complementar às matérias tradicionais. Entretanto, alunos          

de escolas públicas não podem ficar de fora do ensino de programação, sob o risco de                

vivenciarem outro processo de exclusão digital. 

 

A chegada da UFC na região de Crateús é uma oportunidade para se firmar parceria               

entre a universidade e as escolas públicas, com objetivo de promover esse tipo de              

conhecimento aos alunos dessas instituições. Além dos benefícios sociais, o projeto           

promove formação aos alunos do Campus , que integram o projeto como monitores e             

podem consolidar o conteúdo aprendido em sala por meio da participação das atividades             

da ação extensionista. 

 

OBJETIVOS 

 

● Contribuir com a formação básica de alunos da Rede Pública através do ensino             

de programação.  

● Despertar o interesse por Ciência da Computação entre alunos do Ensino           

Fundamental e Médio 

● Introduzir conceitos básicos sobre resolução e estruturação de problemas.  

 

ATIVIDADES DOS BOLSISTAS 

 

● Organizar cursos e oficinas sobre programação de computadores 

● Preparar material didático para facilitar a oferta de cursos e oficinas 

● Participar das ações de divulgação do projeto 

● Manter as mídias sociais (Facebook, Site, Youtube, etc) do projeto e desenvolver            

material de divulgação 

 

 

 

 



CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

 

1. Estar com matrícula ativa em um dos cursos de graduação do Campus da UFC em               

Crateús 

 

2. Não estar matriculado no primeiro ou no último semestre do curso de graduação  

 

3. Ter sido aprovados em uma das seguintes disciplinas: Fundamentos de          

Programação, Programação Computacional ou Programação Computacional e       

Introdução ao Cálculo Numérico 

 

4. Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o exercício das atividades            

da bolsa, sem qualquer vínculo empregatício  com a UFC 

 

5. Não possuir vínculo empregatício e não ser bolsista de qualquer outro programa de             

ensino, pesquisa ou extensão quando da efetivação da bolsa.  

 

 

 

SOBRE A BOLSA 

 

1. O candidato selecionado receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00            

(quatrocentos reais).  

 

2. A bolsa têm período de vigência de 09 (nove) meses, com início no mês de abril e                 

término em dezembro do ano em curso, não podendo se prorrogar para o exercício              

seguinte. 

 

3. O candidato selecionado, a qualquer tempo de ingresso no programa, deve           

apresentar trabalho nos Encontros Universitários 2018, como autor principal. 

 

 

 



INSCRIÇÕES 

 

1. As inscrições ocorrerão no período de 29 a 30 de março, exclusivamente por meio        

virtual.  

 

2. No ato de inscrição, o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos: 

● histórico escolar atualizado emitido pelo SIGAA 

● carta de motivação, na qual o aluno deve dissertar sobre o interesse em participar              

do projeto, experiências prévias com esse tipo de ação ou atuação em outras             

bolsas e sobre de que forma o projeto pode contribuir para sua formação             

acadêmica 

 

3. Os documentos devem ser enviados, exclusivamente em formato PDF, para o           

seguinte e-mail: livio@crateus.ufc.br . 
 

PROCESSO SELETIVO 

 

1. O processo de seleção constará de: 

a. 1ª Etapa, de caráter eliminatório: análise do histórico escolar e da carta de             

motivação. Nessa etapa, será obtida, através da média aritmética simples          

entre a média final da disciplina de programação cursada pelo aluno e a nota              

atribuída à carta de motivação, uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez). 

b. 2ª Etapa, de caráter classificatório: entrevista, com atribuição de uma nota           

entre 0 (zero) e 10 (dez). 

 

2. Passarão para a 2ª Etapa:  

● Até 5 (cinco) candidatos, classificados através da média da 1ª Etapa e todos os              

demais candidatos empatados na 5ª posição.  

 

3. A entrevista tem como objetivo avaliar os seguintes aspectos:  

a. Grau de interesse em participar do projeto 

b. Capacidade de argumentação 

c. Conhecimento sobre as atribuições do bolsista 
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4. Serão classificados os candidatos que, na seleção, obtiverem média superior a sete            

(7) das notas obtidas na 1ª e 2ª Etapa do processo seletivo.  

 

5. Serão indicados para a concessão da bolsa, no limite das vagas, o(s) candidato(s)             

melhores classificados por perfil, tendo a seleção validade para preenchimento tão           

somente das vagas mencionada no presente edital. 

 

6. Em caso de empate, considerar-se-á indicado o candidato que apresentar maior           

média na 1ª Etapa, depois a maior nota da entrevista, depois o maior número de               

créditos cursados e, persistindo o empate, a indicação será feita pelo professor            

coordenador do projeto. 

 

7. Para os candidatos a reingresso no Programa de Extensão, são condições adicionais            

de inscrição ter parecer favorável do coordenador do projeto e não apresentar            

cancelamento do Termo de Compromisso em períodos anteriores.  

  

8. O provimento de vagas não preenchidas pelo processo seletivo do presente edital            

será realizado através de indicação feita pelo professor orientador do projeto.  

 

9. Os candidatos classificados que não são elegíveis para a bolsa podem participar do             

projeto como voluntários, a depender da necessidade do projeto. Bolsistas          

voluntários executam atividades nas mesmas condições que os remunerados.  

 

10. A seleção obedecerá ao seguinte calendário: 

a) Inscrições: 28 a 30 de março 

b) Análise do histórico escolar e da carta de motivação: 31 de março 

c) Divulgação dos candidatos aprovados na 1ª Etapa: 31 de março 

d) Entrevista: 03 de abril. 

e) Divulgação dos candidatos selecionados: 03 de abril 

f) Entrega dos documentos dos bolsistas selecionados: 04 de abril 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. A bolsa de extensão será cancelada em qualquer época quando o monitor            

apresentar frequência mensal inferior a 75% (setenta e cinco por cento) ou, ainda,             

por indicação justificada do professor orientador, desde que aprovada pelo          

Conselho do Campus. 

 

2. Bolsistas de extensão, quando da vigência da bolsa, não pode ser reprovado em             

alguma disciplina. 

 

3. Os documentos e formulários a serem entregues pelos bolsistas selecionados estão 

disponíveis em: 

http://www.prex.ufc.br/bolsas-de-extensao/edital-e-documentos-vigentes 

 

 

Crateús, 28 de março de 2018. 

 

 

 

______________________________________________________ 

 Prof. Lívio Antônio Melo Freire 

Coordenador do Projeto 
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