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ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº 01/2014/CONSUP 

 

Dispõe sobre a regulamentação do Programa de 
Projetos de Ensino (PPE) no âmbito da 
Universidade Federal do Cariri. 

   

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR PRO TEMPORE DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
o que deliberou o Conselho Superior pro tempore, em sua 11ª Reunião Extraordinária, realizada 
no dia 11 de novembro de 2014, 

 

CONSIDERANDO a documentação constante no Processo n.º 
23067.019953/2014-86; 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º Fica regulamentado o Programa de Projetos de Ensino (PPE) da Universidade 
Federal do Cariri. 

 
 

CAPÍTULO I 
DA APRESENTAÇÃO 

 
Art. 2° O presente regimento disciplina a organização e funcionamento do Programa 

de Projetos de Ensino (PPE) da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) da Universidade Federal do 
Cariri. 
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CAPÍTULO II 
DA NATUREZA E OBJETIVOS 

 
Art. 3° O PPE está inserido na Coordenadoria de Fortalecimento da Qualidade de 

Ensino da PROEN da UFCA. 
 

Art. 4° O PPE tem como objetivo(s): 
 

I – Geral: 
 

a) articular, acompanhar e avaliar ações acadêmicas desenvolvidas no âmbito da 
graduação e pós-graduação. 

 
II – Específicos: 
 
a) reduzir a evasão nos cursos de graduação da UFCA; 
b) contribuir para uma melhor ambientação do estudante nos primeiros semestres da 

graduação; 
c) aprimorar o processo de autoavaliação nos cursos de graduação e pós-graduação 

da UFCA; 
d) melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem nos cursos de graduação e pós-

graduação; 
e) contribuir para o processo de formação do estudante de graduação e pós-

graduação;  
f) valorizar, academicamente, a contribuição do discente em projetos acadêmicos. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 5° O PPE da UFCA será composto por: 
 
a) Grupo de Trabalho de Projetos de Ensino (GTPE/PPE) constituído por um 

representante da PROEN e de professores representantes de cada Unidade Acadêmica (Centros, 
Institutos, Faculdades); 

b) professores efetivos e/ou Coordenadores do Curso de Graduação e pós-graduação 
da UFCA contemplados pelo programa;  
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c) alunos regularmente matriculados em um curso de graduação da UFCA. 
 
Art. 6° Poderá ser aluno bolsista do PPE, o estudante que atender os seguintes 

requisitos: 
 
a) estar regularmente matriculado(a) em um Curso de Graduação da UFCA;  
b) ter 12 (doze) horas disponíveis para o desenvolvimento das atividades da bolsa; 
c) não exercer qualquer outra atividade remunerada (incluindo o estágio 

remunerado), assim como bolsas voluntárias e ou remuneradas (o acúmulo de bolsas não é 
permitido);  

d) não ter reprovação por FALTA nos componentes curriculares cursados; 
e) não ter reprovação por nota nos componentes curriculares cursados nos últimos 

dois semestres letivos; 
f) não estar cursando outra graduação; 

 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 7° São atribuições dos alunos bolsistas: 
 
a) participar das atividades do PPE promovidas pela Pró-Reitoria de Ensino; 
b) O aluno bolsista não pode acumular qualquer outro tipo de bolsa e quaisquer 

outras atividades acadêmicas devem ser compatíveis com a sua carga horária semanal;  
c) cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades de projetos de ensino, conforme 

horários preestabelecidos com o professor-orientador, sem prejuízo de suas atividades 
didáticas; 

d) apresentar, pelo menos, um trabalho com tema ligado ao seu projeto de ensino, em 
eventos e/ou publicações técnico-científicos. 

e) apresentar relatório final ao término do projeto, contendo atividades, os resultados 
e as conclusões obtidas com o desenvolvimento do trabalho. 

 
Art. 8° São atribuições dos professores-orientadores: 
 
a) o proponente deverá promover processo de seleção para bolsistas mediante edital 

específico com divulgação pública, o qual será lançado e divulgado pela Coordenação(ões) do(s) 
Curso(s) envolvido(s) e/ou pela PROEN; 
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b) acompanhar a frequência dos bolsistas e comunicar, até o dia 15 de cada mês, a 
desistência do bolsista caso haja ausência destes nos trabalhos propostos; 

c) comunicar à Coordenadoria de Fortalecimento da Qualidade de Ensino da 
PROEN, por ofício, a eventual substituição de bolsista, até o dia 15 do mês da substituição; 

d) encaminhar, com o bolsista como autor principal, pelo menos, um trabalho com 
tema ligado ao seu projeto de ensino, em eventos e/ou publicações técnico-científicos; 

e) disponibilizar-se como avaliador no evento científico promovido pela UFCA; e 
f) no final do período de vigência do projeto, encaminhar o relatório de atividades 

do(s) aluno(s) bolsistas  à Coordenadoria de Fortalecimento da Qualidade de Ensino da PROEN. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS COTAS E SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 
Art. 9° Os estudantes participantes do PPE poderão receber Bolsa de Projeto de 

Ensino regida nos termos desta Resolução N° 01/2014/CONSUP/UFCA, de 30 de janeiro de 
2014, ou na forma de subvenções, doações, herança, legados e cooperação financeira com 
entidades públicas e privadas. 

 
Art. 10. As cotas de alunos bolsistas serão estabelecidas pela Câmara de Ensino, a 

partir dos recursos financeiros disponíveis. 
  
Art. 11. A função de aluno bolsista não constitui cargo ou emprego, nem representa 

vínculo empregatício de qualquer natureza com a Universidade. 
 
Art. 12. Caberá às unidades acadêmicas e/ou à PROEN proceder ao processo seletivo 

para a habilitação de alunos bolsistas, divulgando amplamente (em sites) um edital de seleção 
único que reúna todos os projetos de ensino ligados à unidade, que constará dos seguintes itens: 

 
a) número de vagas para Projetos de Ensino; 
b) horário e período de inscrição (mínimo de dez dias de antecedência); 
c) dia, hora e local dos exames; 
d) relação de documentos necessários à inscrição; 
e) critérios de seleção. 
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CAPÍTULO VI 
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 
 
Art. 13. Por ocasião do Planejamento Acadêmico, determinado pelo Calendário 

Universitário, as unidades acadêmicas, juntamente com as Coordenações de Cursos, 
encaminharão à PROEN seus projetos de ensino para o ano letivo, os quais serão apreciados pelo 
GTPE/PPE. 

 
Art. 14. Os projetos serão analisados e julgados em duas fases: a primeira, de 

natureza eliminatória, levará em consideração as exigências formais do edital; e a segunda, de 
natureza qualitativa e eliminatória, considerará o mérito do projeto. 

 
Art. 15 . São critérios de avaliação dos projetos: 
 
a) implementação e renovação do projeto; 
b) aspectos apresentados na justificativa e objetivos; 
c) atividades a serem desenvolvidas pelo(s) bolsista(s); 
d) relevância do projeto e sua relação com os objetivos obrigatórios apresentados no 

projeto; 
e) número de alunos que o projeto beneficiará quando da sua implementação; e 
f) carga horária média do(s) professor(es) dedicada ao ensino de graduação e pós-

graduação.      
 
 

CAPÍTULO VII 
DO DESLIGAMENTO DO ALUNO BOLSISTA DO PROGRAMA 

 
Art. 16. O desligamento do aluno bolsista do PPE da UFCA poderá ocorrer: 
 
a) a seu pedido; 
b) ao perder vínculo acadêmico com a instituição; 
c) ao reprovar nos componentes curriculares cursados durante a vigência da bolsa; 
d) durante a vigência da bolsa o aluno não poderá acumular outra modalidade de 

bolsa ou ter qualquer atividade remunerada; ou bolsas voluntárias que, comprovadamente, 
comprometam seu desempenho no programa; 
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e) faltar às atividades obrigatórias e não as repuser, no máximo, nos 30 dias 
subsequentes; e 

f) entrar em desacordo com a conduta prevista para o bolsista, constante no termo de 
compromisso. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DO DESLIGAMENTO DO PROFESSOR-ORIENTADOR 

 
Art. 17. O desligamento do professor-orientador do PPE da UFCA poderá ocorrer: 
 
a) a seu pedido; 
b) ao perder vínculo com a instituição; e 
c) se não cumprir as atribuições designadas a essa função. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DA CERTIFICAÇÃO 

 
Art. 18. A Universidade Federal do Cariri (UFCA) reconhecerá e certificará como 

projeto de ensino a participação de alunos de graduação em atividades típicas do PPE pelo tempo 
dedicado ao programa. 

 
 

 CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
Art. 19. Os casos omissos neste Regimento serão analisados e julgados pela Pró-

Reitoria de Ensino da UFCA. 
 
Art. 20.  Este Anexo entrará em vigor na data de sua aprovação. 
 
 

 
Prof.ª Suely Salgueiro Chacon 

Presidente do Conselho Superior 


