
 

 

EDITAL PAIP/2019 

PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E INCENTIVO À PERMANÊNCIA –PAIP 

SELEÇÃO PARA BOLSA DE APOIO A PROJETOS DE GRADUAÇÃO 

 

A Coordenação do Curso de Engenharia Civil do Campus da UFC em Crateús, comunica              

que se encontram abertas, de 12:0 DO DIA 06 DE FEVEREIRO ÀS 12:0 DO DIA 13                

DE FEVEREIRO do ano em curso, as inscrições para SELEÇÃO DE BOLSISTA para             

atuar no projeto MINERVAS DA ENGENHARIA: PROGRAMA DE APOIO E          

PROMOÇÃO DAS MULHERES NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM        

ENGENHARIA DA UFC. 

DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS 

Art. 1º - O projeto tem como objetivo promover ações que contribuam para a redução de                

fatores determinantes para a evasão das estudantes dos cursos de graduação em            

engenharias do da UFC, Campus de Crateús. 

Art. 2º - O projeto será coordenado pelo professor Luis Felipe Cândido. Uma descrição              

sumária do projeto encontra-se disponível em <https://bit.ly/2GgdepY > cabendo aos         

interessados sua leitura integral. 

Art. 3º - O projeto atuará em duas frentes: 

I. Realizar pesquisa científica sobre equidade de gênero nas engenharias com o           

objetivo de fundamentar ações para combater a discriminação de gênero no           

âmbito profissional e de graduação dos cursos de engenharia. 

II. Atuar como facilitador de atividades de promoção da discussão sobre equidade           

de gênero no âmbito profissional e de graduação dos cursos de engenharia, tais             

como palestras, grupos de discussão e elaboração de material didático sobre a            

temática. 

https://bit.ly/2GgdepY


 

 

DAS BOLSAS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 4º - Será selecionado(a) um(a) estudante para participar do projeto supracitado. 

Art. 5º - A seleção tem como público alvo estudantes de graduação dos cursos de               

Engenharia Ambiental, Civil ou de Minas com situação ativa, do campus da            

Universidade Federal do Ceará em Crateús. 

Art. 6º - O valor mensal, individual, será de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

Art. 7º - A bolsa do Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência terá duração de                

até 9 (nove) meses, relativos ao período de março a novembro de 2019, com carga horária                

de 12 horas semanais, nos turnos matutino e vespertino. 

Art. 8º - Para pleitear a bolsa, os candidatos deverão: 

I. Estar com matrícula ativa em um dos cursos engenharia do Campus da UFC em              

Crateús, cursando, no máximo, o penúltimo semestre; 

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

do projeto, sem qualquer vínculo empregatício com a UFC ; 

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

de ensino, pesquisa ou extensão quando da efetivação da bolsa. 

DAS ATRIBUIÇÕE E DEVERES DO BOLSISTA 

Art. 9º - Constituem atividades dos bolsistas: 

I. Participar da recepcionar dos alunos ingressantes; 
II. Realizar pesquisa bibliográfica; 
III. Elaborar, em conjunto com o coordenador, os instrumentos para pesquisa de           

campo com as alunas dos cursos de engenharia do campus; 
IV. Coletar, tabular e analisar dados da pesquisa de campo; 
V. Apoiar a organização de debates para conscientização sobre diversidade e          

preconceito no âmbito profissional e de graduação dos cursos de engenharia; 
VI. Elaborar de relatórios para a pesquisa; 
VII. Elaborar artigo de cunho científico para submissão em congresso e/ou periódico           

nacional em decorrência dos estudos/ações realizadas. 
 

Art. 10º - Constituem deveres dos bolsistas: 

I. Dedicar 12 horas semanais para atividades relativas ao projeto, conforme suas 
características e especificidades, sem prejuízo de suas atividades discentes 
regulares executando o plano de atividades do projeto; 

II. Entregar, até do dia 19 de cada mês, a ficha de frequência mensal de bolsistas 
PAIP; 



 

III. Manter atitudes de respeito e solidariedade para com toda comunidade acadêmica 
e atuar de forma responsável em relação ao meio ambiente, zelando pelo nome da 
Universidade Federal do Ceará; 

IV. Apresentar trabalho nos IV Encontros Universitários do Campus de Crateús 
 
Art. 11º - O candidato selecionado, a qualquer tempo de ingresso no programa, deve              

apresentar trabalho nos IV Encontros Univeritários do Campus de Crateús. 

DO DESLIGAMENTO DO BOLSISTA 

Art. 12 - O desligamento do bolsista ocorrerá quando: 

I. O aluno voluntariamente desistir das atividades da bolsa, mediante assinatura do 
Termo de Desistência disponível em https://bit.ly/2WMfSIU  

II. O vínculo do aluno com o curso extinguir-se, total ou temporariamente, tal como 
nos casos de conclusão, desligamento, desistência, cancelamento, abandono ou 
saída do curso (mudança de curso e transferência), bem como de trancamento 
total ou matrícula institucional; 

III. Identificada situação de acúmulo de bolsa com quaisquer outras atividades, 
remuneradas ou voluntárias; 

IV. Houver ingresso do aluno em programa de mobilidade acadêmica; 
V. Ocorrer reprovação em 2 (dois) ou mais dos componentes curriculares nos quais 

o aluno esteja matriculado no semestre 2019.1; 
VI. O Coordenador do Projeto identificar que o aluno não está cumprindo as 

atividades previstas no Plano de Trabalho ou a ausência frequente do bolsista nos 
trabalhos propostos, sem justificativa 

 

DO STATUS DO BOLSISTA 

Art. 13 - A função de bolsista não constitui cargo ou emprego, nem representa vínculo               

empregatício de qualquer natureza com a Universidade Federal do Ceará. 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 14º - Para participar do processo seletivo, o interessado deve emitir o formulário              

disponível em: < https://goo.gl/forms/RlX0fRxcVQr8QCQc2 >.  

DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 15 - O processo de seleção constará de: 

I. 1ª Etapa, de caráter eliminatório: análise do histórico escolar e atribuição de nota             

pelo Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) individual; 

II. 2ª Etapa, de caráter classificatório: entrevista com atribuição de nota de 0 (zero) 

a 10 (dez). 

Art. 16 - Passarão para a 2ª Etapa até 4 (quatro) candidatos, classificados através da               

https://bit.ly/2WMfSIU
https://goo.gl/forms/RlX0fRxcVQr8QCQc2


 

análise do histórico e todos os demais candidatos empatados na 4ª posição. 

Art. 17 - A entrevista tem como objetivo avaliar os seguintes aspectos: 

I. Grau de interesse em participar do projeto; 

II. Capacidade de argumentação; 

III. Conhecimento sobre a temática do projeto. 

 

Art. 18 - A depender da necessidade do coordenador do projeto, a entrevista pode              

acontecer por videoconferência (Hangouts); 

Art. 19 - Serão classificados os candidatos que, na seleção, obtiverem média superior a 7,0               

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

Art. 20 - Serão indicados para a concessão da bolsa, no limite das vagas, o(s) candidato(s)                

melhores classificados, tendo a seleção validade para preenchimento tão somente das           

vagas mencionada no presente edital. 

Art. 21 - Em caso de empate, considerar-se-á indicado o candidato que apresentar maior              

nota na entrevista depois o maior índice de rendimento acadêmico, persistindo o empate, a              

indicação será feita pelo professor coordenador do projeto. 

Art. 22 - O provimento de vagas não preenchidas pelo processo seletivo do presente edital               

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

DO CRONOGRAMA 

Art. 23 - A seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 

Etapa: Data: 

Inscrições 06 a 13 de fevereiro 

Análise do histórico escolar 14 de fevereiro 

Divulgação dos candidatos aprovados na 1ª Etapa Até 15 de fevereiro 

Entrevista 18 de fevereiro 

Divulgação dos candidatos selecionados 19 de fevereiro 

Entrega dos documentos dos bolsistas selecionados 20 a 25 de fevereiro 

 
  



 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 24 - O Edital Nº 50/2018, relativo à chamada de Projetos PAIP 2019, que regula este                 

processo seletivo, deve ser observado (disponível em https://goo.gl/JQ7oNb ). 

Art. 25 - A bolsa será cancelada em qualquer época quando o monitor apresentar              

frequência mensal inferior a 75% (setenta e cinco por cento), ocorrer reprovação em 2              

(dois) ou mais dos componentes curriculares nos quais o aluno esteja matriculado no             

semestre 2019.1, ou, ainda, por indicação justificada do professor orientador, desde que            

aprovada pelo Conselho do Campus. 

Art. 26 - Os candidatos selecionados deverão entregar na secretaria acadêmica, no prazo             

estipulado, os seguintes documentos e formulários, devidamente preenchidos e assinados,          

quais sejam: 

I. Cópia da carteira de identidade ou visto de permanência; 

II. Cópia do CPF; 

III. Comprovante de matrícula no semestre do pleito da bolsa; 

IV. Histórico escolar; 

V. Cópia de um documento comprobatório da Conta Corrente Individual no nome 

do Bolsista (não poderá ser conta poupança, nem conta conjunta); 

VI. Termo de Compromisso (disponível em  https://goo.gl/mFTwxn ); 

VII. Plano de Trabalho (disponível em  https://goo.gl/mFTwxn ); 

VIII. Declaração Negativa (disponível em  https://goo.gl/mFTwxn ); 
 

DOS CASOS OMISSOS 

Art. 27 Os casos omissos serão analisados e julgados pelo Coordenador do Projeto. 

 
Crateús, 06 de fevereiro de 2019. 

 

Prof. Luis Felipe Cândido 
Vice-coordenador de Eng. Civil e 

Coordenador do Projeto 
 

Prof. Lívio Antônio Melo Freire 
Vice-Diretor do Campus da UFC em Crateús 

 

https://goo.gl/JQ7oNb
https://goo.gl/mFTwxn
https://goo.gl/mFTwxn
https://goo.gl/mFTwxn

