
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CAMPUS DE CRATEÚS 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS ACADÊMICOS 
 

EDITAL 04/2018 
SELEÇÃO DE PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PID 

 
 
A Coordenação de Programas Acadêmicos da Universidade Federal do Ceará, Campus de 
Crateús, torna público que estão abertas no período de 20/02/2018 a 22/02/2018 inscrições 
para a seleção de 2(duas) vagas remunerada de bolsistas do PROGRAMA DE INICIAÇÃO 
À DOCÊNCIA (PID/Prograd), para os seguintes projetos: 
 
Monitoria: INTRODUÇÃO À DOCÊNCIA EM COMPUTAÇÃO: LINGUAGENS FORMAIS E 
AUTOMÂTOS E LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO 
Orientador: Rennan Ferreira Dantas 
Disciplinas relacionadas: Linguagens Formais e Autômatos e Lógica para Computação 
 
Monitoria: DESAFIOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 
Orientador: Lívio Antônio Melo Freire 
Disciplinas relacionadas: Programação Orientada a Objetos e Estrutura de Dados 
Avançada  
 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 
 
1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do Campus da UFC em 
Crateús. 
 
2. Ter cursado, com aprovação, as disciplinas relacionadas ao projeto escolhido. 
 
3. Ter disponibilidade de 12(doze) horas semanais para o exercício das atividades de 
monitoria, sem qualquer vínculo empregatício com a UFC, em um dos projetos escolhidos. 
 
4. Não possuir vínculo empregatício e não ser bolsista de qualquer outro programa de 
ensino, pesquisa ou extensão quando da efetivação da bolsa remunerada. 
 

SOBRE A BOLSA 
 



1. O candidato selecionado para uma vaga remunerada receberá uma bolsa mensal no 
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
 
2. A bolsa têm período de vigência de 9(nove) meses, com início no mês de março e 
término em novembro 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 no Encontro de Iniciação à Docência, nos Encontros Universitários 2018, como 
autor principal. 
 
4. O exercício da monitoria poderá ser incorporado ao histórico escolar do estudante, na 
forma de Atividades Complementares, conforme Resolução específica. Será expedido 
certificado de monitoria, pela Pró Reitoria de Graduação(Prograd), ao monitor que cumprir 
os compromissos firmados ao ser admitido no PID, mediante solicitação do mesmo. Terá 
direito ao certificado o estudante que tenha exercido a função por, no mínimo, seis meses. 
 

INSCRIÇÕES 
 
1. Para participar do processo seletivo, o interessado deve emitir o histórico escolar 
atualizado pelo SIGAA. 
 
2. O histórico escolar, juntamente com a indicação do projeto ao qual deseja concorrer, 
deve ser enviado por email para bolsas@crateus.ufc.br. 
 
3. No ato da inscrição, o candidato deve indicar se está concorrendo para bolsa 
remunerada, voluntária ou ambas. 
 

PROCESSO SELETIVO 
 
1. O processo de seleção constará de: 
 
a. 1ª Etapa, de caráter eliminatório: para cada candidato, será atribuída uma nota obtida da 
média aritmética simples entre a média final das disciplinas relacionadas ao projeto 
escolhido. 
b. 2ª Etapa, de caráter eliminatório: prova escrita subjetiva, com atribuição de nota entre 0 
(zero) e 10 (dez). 
c. 3ª Etapa, de caráter classificatório: entrevista,com atribuição de nota entre 0(zero) e 10 
(dez). 
 
2. Os candidatos são classificados em ordem crescente através da nota obtida na 1ª Etapa, 
de modo que são promovidos para a etapa seguinte: 5(cinco) candidatos e todos os demais 
empatados na 5ª posição, para projetos apenas com vagas remuneradas; 8(oito) candidatos 
e todos os demais empatados na 8ª posição, para projetos com vagas remuneradas e 
voluntárias. 
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3. A prova escrita, destinada a avaliar o grau de conhecimento do candidato em relação às 
disciplinas relacionadas ao projeto, será realizada no mesmo dia e hora para todos os 
concorrentes de um mesmo projeto e constará de questões ou prova discursiva sobre 
2(dois) temas sorteados no momento de sua aplicação, observados os programas 
disponíveis no ANEXO I. 
 
4. Passarão para a 3ª Etapa todos os candidatos que obtiverem nota não inferior a 7(sete) 
na prova escrita. 
 
5. A entrevista tem como objetivo avaliar os seguintes aspectos: 
 
a. Conhecimento sobre as disciplinas relacionadas ao projeto escolhido; 
b. Grau de interesse em participar do projeto; 
c. Capacidade de argumentação e comunicação. 
 
6. Serão classificados os candidatos que, na seleção, obtiverem média superior a sete(7) 
das notas obtidas nas três etapas do processo seletivo. 
 
7. Serão indicados para a concessão da bolsa, no limite das vagas, o(s) candidato(s) 
melhores classificados por projeto, tendo a seleção validade para preenchimento tão 
somente das vagas mencionada no presente edital. 
 
8. Em caso de empate, considerar se á indicado o candidato que apresentar maior média 
na(s) disciplina(s) relacionadas ao projeto escolhido, depois a maior nota da prova escrita, 
depois a maior nota da entrevista, depois o maior número de créditos cursados e, 
persistindo o empate, a indicação será feita pela comissão de seleção. 
 
9. Para os candidatos a reingresso no Programa de Iniciação Acadêmica, são condições 
adicionais de inscrição ter parecer favorável do coordenador do projeto e não apresentar 
cancelamento do Termo de Compromisso em períodos anteriores. 
 
10. O provimento de vagas não preenchidas pelo processo seletivo do presente edital será 
realizado através de indicação da comissão de seleção. 
 
11. A seleção obedecerá ao seguinte calendário, conforme cada projeto: 
a) Inscrições: 21 a 23 de fevereiro; 
b) Cronograma dos projetos: 
 
INTRODUÇÃO À DOCÊNCIA EM COMPUTAÇÃO: LINGUAGENS FORMAIS E 
AUTÔMATOS E LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO 
 

● Prova Escrita:  26 de fevereiro de 08h às 10h 
● Entrevista: 27 de fevereiro; 
● Resultado final: 27 de fevereiro 

 
DESAFIOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 



 
● Prova Escrita: 26 de fevereiro de 10h às 12h 
● Entrevista: 27 de fevereiro 
● Resultado final: 27 de fevereiro 

 
 

c) Entrega dos documentos dos bolsistas selecionados: 01 de março (data limite) 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
1. A bolsa de monitoria 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. Os documentos e formulários a serem entregues pelos bolsistas selecionados estão 
disponíveis em: 
http://www.prograd.ufc.br/documentoseformularios/documentosdacadcoordenadoriadeacom
panhamentodiscente/programadeiniciacaoadocenciapid/ 
 

Crateús, 21 de fevereiro de 2018. 
 
 

______________________________________ 
Prof. Lívio Antônio Melo Freire 

Coordenador de Projetos Acadêmicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO I -  PROGRAMA PARA A PROVA ESCRITA 
 

INTRODUÇÃO À DOCÊNCIA EM COMPUTAÇÃO: LINGUAGENS FORMAIS E 
AUTOMÂTOS E LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO 
 
a) Lógica proposicional: Introdução (Fórmulas e expressão de ideias), Semântica 
(Satisfatibilidade, validade e tabela verdade) e Sistemas Dedutivos (Axiomatização, 
Dedução Natural e Tableaux Analíticos 
 
b) Lógica de primeira ordem: Introdução(exemplos, fórmulas e substituição), 
Semântica(Modelo, Interpretação, Valoração e Consequência Lógica) e Sistemas Dedutivos 
(Dedução Natural) 
 
c) Equivalência entre Autômato Finito Determinístico e Autômato Finito Não-Determinístico 
 
d) Lema do Bombeamento (Pumping Lemma) 
 
e) Hierarquia de Classes de Linguagens 
 
DESAFIOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 
 
a) Programação Genérica, Tabelas de Símbolos Elementares e Árvores Binárias de Busca 
 
b) Árvores 2-3 e Vermelho-Preta 
 
c) Tabelas de Dispersão 
 
d) Herança e Polimorfismo 
 
e) Classes Abstratas e Interfaces 
 


