
Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri

Pró-Reitoria de Graduação/Coordenadoria para o Fortalecimento da qualidade do ensino 

2ª Reabertura do Edital n° 05-2020-PROGRAD-UFCA

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do Cariri (UFCA), no
uso  de  suas  atribuições  legais,  reabre  as  inscrições  dos  Projetos  de  monitoria:  Iniciação  à
docência hidráulica e irrigação; Monitoria para a disciplina de Eletricidade e Magnetismo I; e O
Papel  do Monitor  na Aprendizagem dos Discentes  da  Área de Zootécnica.  Sem prejuízo ou
modificações aos processos seletivos, anteriores. 
1. A reabertura deste edital será em prol  de selecionar monitores para os Projetos não
relacionados anteriormente e/ou com vagas remanescentes. 
2. As Inscrições deverão ser realizadas conforme os critérios elencados nos Formulários de
Programação da Avaliação, de cada Projeto.
3. Os Projetos de Monitorias elencados neste documento iniciarão suas atividades a partir
do dia 18 de maio de 2020. O recebimento da bolsa do presente mês, será proporcional ao
período de desenvolvimento das atividades, um total de R$ 200,00.

FORMULÁRIO DE PROGRAMAÇÃO DA AVALIAÇÃO

UNIDADE ACADÊMICA: CCAB CURSO: Agronomia

PROJETO DE MONITORIA:

Iniciação à docência hidráulica e irrigação

ORIENTADOR (ES): Carlos Wagner Oliveira

VAGA REMUNERADA: 01 VAGA VOLUNTÁRIA:

CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO

Ter 12(doze) horas disponíveis para o desenvolvimento das atividades da bolsa;
Ter integralizado e possuir o status de APROVADO nas disciplinas e/ou componentes 
curriculares concernentes à monitoria pleiteada, no caso Hidráulica e Irrigação;
Não permiti vínculo simultâneo a mais de uma das atividades remuneradas que estejam 
atreladas aos programas de bolsa da UFCA.
O candidato deverá enviar para o e-mail informado no quadro abaixo a seus dados de 
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intenção de inscrição e histórico escolar (SIGAA). De 07/05/2020 a 12/05/2020

ENDEREÇO (SITE, E-MAIL) PARA ENVIO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:
    carlos.oliveira@ufca.edu.br

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORES (AS)

-A seleção do monitor dar-se-á com a análise do seu desempenho acadêmico comprovado 
através do histórico escolar (SIGAA). 
-Prova escrita específica relativa aos conteúdos abordados nas disciplinas citadas acima. A 
prova será encaminhada para o e-mail do candidato no dia 13/05/2020 que deverá reenviar 
para o e-mail (carlos.oliveira@ufca.e-du.br) do professor no mesmo dia (até as 17h).

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
 07/05/2020 a 12/05/2020

 HORÁRIO:
 8h00 as 17h00.

FORMULÁRIO DE PROGRAMAÇÃO DA AVALIAÇÃO

UNIDADE ACADÊMICA: IFE Brejo Santo CURSO: Licenciatura Interdisciplinar em 
Ciências Naturais e Matemática

PROJETO DE MONITORIA: Monitoria para a disciplina de Eletricidade e Magnetismo I

ORIENTADOR (ES): Gilson Francisco de Oliveira Junior

VAGA REMUNERADA: 01 VAGA VOLUNTÁRIA: --

CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO

Envio do formulário de inscrição, juntamente com o Histórico Escolar.

ENDEREÇO (SITE, E-MAIL) PARA ENVIO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:
gilson.francsico@ufca.edu.br

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORES (AS)

A seleção será feita através de Entrevista por videochamada (Google Meet ou Whatsapp) em
que serão analisados o Histórico Escolar  do candidato (3 pontos),  a  nota na Disciplina de
Eletricidade e Magnetismo I (3 pontos), além da disponibilidade para cumprir o cronograma
de atividades da bolsa (4 pontos).

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
08 a 13 de maio de 2020

 HORÁRIO DA SELEÇÃO:
13/05/2020 às 14h00
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FORMULÁRIO DE PROGRAMAÇÃO DA AVALIAÇÃO

UNIDADE ACADÊMICA: CCAB CURSO: Agronomia

PROJETO DE MONITORIA: O PAPEL DO MONITOR NA APRENDIZAGEM DOS DISCENTES DA ÁREA 
ZOOTÉCNICA. 

ORIENTADOR (ES):  IRANI RIBEIRO VIEIRA LOPES

VAGA REMUNERADA: 01 VAGA VOLUNTÁRIA:

CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO

 Para efeito de inscrição o interessado deverá atender aos seguintes requisitos:  1. Estar 
regularmente matriculado (a) em um Curso de Graduação da UFCA;  2. Ter 12 (doze) horas 
disponíveis para o desenvolvimento das atividades da bolsa;  3. Ter integralizado e possuir o 
status de APROVADO nas disciplina(s) e/ou componente(s) curriculares(s) concernentes à 
monitoria pleiteada, independente de registro anterior de status de REPROVADO nas mesmas. 
O candidato deverá preencher e enviar para os e-mail informado a seguinte documentação: 
Ficha de inscrição (ANEXO 01) e histórico escolar (SIGAA). Os documentos deverão estar no 
formato PDF e seguir com o assunto: inscrição PID 2020 /vaga remunerada. 

ENDEREÇO (SITE, E-MAIL) PARA ENVIO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:
irani.ribeiro@ufca.edu.br

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORES (AS)

1. Uma prova escrita será enviada por email para os alunos inscritos que terão 12 horas para 
responder após o envio de recebimento;
2. Serão classificados os estudantes aprovados com média igual ou superior a 7,0 (sete), após 
a correção da prova escrita e análise do histórico;
3. No caso de candidatos com resultados iguais, terá preferência àquele que apresentar 
melhor desempenho acadêmico, correspondendo a maior média das notas no conjunto das 
disciplinas cursadas relacionadas ao projeto de monitoria pleiteado.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
De 07/05/2020 a 11/05/2020

 HORÁRIO:
8:00 as 18:00 hs.

Juazeiro do Norte, 07 de maio de 2020.

ORIGINAL ASSINADO

PROF. EDSON OTONIEL DA SILVA

Coord. Para o fortalecimento da Qualidade do Ensino
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