
Universidade Federal do Cariri
Centro de Ciências e Tecnologia

EDITAL Nº 1/2021/CCT/UFCA – PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PID)
Seleção de estudantes para monitoria remunerada e voluntária

O Centro  de  Ciências  e  Tecnologia,  em atendimento à  Resolução  nº  1/2014/Consup/UFCA,
Anexo I, e ao Edital nº 17/2020/Prograd/UFCA, torna público o edital para seleção de discentes
com interesse em participar como monitor do Programa de Iniciação à Docência (PID) para o
ano de 2020.

 1 DO OBJETIVO DO PID

 1.1. Contribuir para o processo de formação do estudante de graduação;

 1.2. Proporcionar a participação do estudante monitor nas atividades docentes, sob
acompanhamento e supervisão do professor-orientador;

 1.3. Viabilizar a interação entre estudantes e professores-orientadores nas atividades
de ensino, visando ao desenvolvimento da aprendizagem;

 1.4. Proporcionar ao monitor uma visão globalizada da disciplina e vivências no que
diz respeito à implicação entre as  dimensões teórica e prática da experiência de
ensino e aprendizagem;

 1.5. Possibilitar  o  engajamento  do  estudante  em  atividades  de  ensino  com  o
propósito de desenvolver suas habilidades docentes no que diz respeito, igualmente,
ao aspecto metodológico e reflexivo da atividade de ensino.

 2. DAS VAGAS

 2.1. Serão ofertadas até 13 (treze) vagas para monitoria remunerada e 9 vagas para
monitoria voluntária;

 2.2. O valor da bolsa para monitoria remunerada será R$ 400,00; 

 2.3. Caso o(a) bolsista seja admitido a partir da segunda quinzena do mês de início
das atividades, o pagamento será proporcional ao período de atuação na Bolsa.

 2.4. As bolsas têm período de vigência de nove meses, com início no mês de abril de
2021  e  término  em  dezembro  de  2021,  não  sendo  possível  prorrogação  para  o
exercício seguinte;
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 2.5. O pagamento integral  do período de nove meses de vigência das bolsas para
monitoria  remunerada fica condicionado à existência  de recursos  condizentes  na
Instituição; 

 2.6. É  proibida  a  acumulação  de  bolsas  concedidas  pela  UFCA  a  discentes  com
quaisquer  outras  bolsas  vinculadas  a  órgãos  públicos  municipais,  estaduais  ou
federais,  submetendo os  infratores  ao  ressarcimento dos  valores  recebidos,  sem
prejuízo de outras penalidades aplicáveis; 

 2.7. Não é permitido o vínculo simultâneo a mais de uma das atividades remuneradas
que estejam atreladas aos programas de bolsas da UFCA ou gerenciada por essa
última, a fim de evitar o acúmulo de bolsas; 

 2.8. O  monitor  poderá  ser  reconduzido  por  uma  vez,  desde  que  aprovado  em
processo seletivo, mediante contato com a CFOR/PROGRAD; 

 2.9. O monitor poderá permutar, após admitido em processo seletivo, entre vagas de
monitoria, caso aprovado pelo Orientador, mediante contato com a CFOR/PROGRAD.

 3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

 3.1. Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação da UFCA;

 3.2. Comprovar, através de histórico escolar, ter integralizado e possuir o  status  de
APROVADO na(s) disciplina(s) e/ou componente(s) curriculares(s) concernentes e/ou
afins  à  monitoria  pleiteada,  independente  de  registro  anterior  de  status  de
REPROVADO;

 3.3. Dispor  de  no  mínimo  12  horas  semanais  para  se  dedicar  às  atividades  da
Monitoria (remunerada ou voluntária);

 3.4. Acatar  as  solicitações  para  inscrição(ões)  indicadas  no(s)  Formulário(s)  de
Programação da Avaliação dos Projetos/Orientadores.

 4. DO PROCESSO SELETIVO

 4.1. Os critérios para a seleção dos monitores dos projetos contemplados no Edital nº
20/2019/Prograd/UFCA,  estão  disponibilizados  nos  Programas  de  Avaliação  dos
projetos aprovados listados abaixo:
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ID PROJETO Orientador Vagas
RM¹

Vagas
VL²

2232 ESTATÍSTICA BÁSICA E FERRAMENTAS 
ESTATÍSTICAS NA ANÁLISE DE DADOS

ROSILDA BENÍCIO SOUZA, VINÍCIUS PEREIRA 
SACRAMENTO

2 -

2229 INICIANDO A DOCÊNCIA NA FÍSICA 
EXPERIMENTAL

NOELIA SOUZA SANTOS 1 -

2249 MONITORIA EM ÁLGEBRA VETORIAL E 
GEOMETRIA ANALÍTICA

FRANCISCO DE ASSIS BENJAMIM FILHO 1 -

2248 MONITORIA EM CÁLCULO MARIA SILVANA ALCANTARA COSTA, FRANCISCO 
PLÁCIDO DE ASSIS ANDRADE

1 -

2121 MONITORIA DE DESENHO PARA 
ENGENHARIA

MARCOS JOSÉ TIMBÓ LIMA GOMES 1 1

2064 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 
EXPERIMENTAIS PARA AS DISCIPLINAS DE 
TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS E 
FENÔMENOS DE TRANSFERÊNCIA DO 
CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DA 
UFCA

CAROLINE GONÇALVES 1 -

2230 MONITORIA NO ENSINO DE FÍSICA 
FUNDAMENTAL

NOELIA SOUZA SANTOS 1 1

2257 PREPARAÇÃO DE TUTORIAIS DE 
FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS 
AVANÇADAS PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS RODOVIÁRIOS.

LILIAN MEDEIROS GONDIM 1 1

1981 MONITORIA EM MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO NO ENSINO DE 
ENGENHARIA INOVADORA E SSUTETÁVEL.

AERSON MOREIRA BARRETO 1 4

1974 FÍSICA PARA ENGENHARIA DE MATERIAIS JOÃO HERMÍNIO DA SILVA 1 -

1996 MONITORIA DE INTRODUÇÃO À 
PROGRAMAÇÃO

NELSON CARVALHO SANDES 1 -

2258 MONITORIA EM EQUAÇÕES DIFERENCIAIS VALDIR FERREIRA DE PAULA JUNIOR 1 1

2065 MONITORIA EM MATEMÁTICA DISCRETA THIAGO BRAGA MARCILON 1

TOTAL DE MONITORES 13 9

¹ RM: Remuneradas
² VL: Voluntárias

 4.2. Os docentes deverão enviar o Programa da Avaliação, modelo no Anexo I deste
Edital, para o E-mail academico.cct@ufca.edu.br até o dia 21 de março de 2021;
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 4.3. Os Programas de Avaliação serão compilados e publicados no portal da UFCA, na
página  https://www.ufca.edu.br/selecoes-de-bolsistas-e-estagiarios,  no dia  22 de
março de 2021;

 4.4. Os candidatos à monitoria devem enviar os documentos de inscrição para o E-
mail informado no Programa de avaliação do projeto pretendido;

 4.5. Prazos  para  recursos  referentes  às  inscrições  dos  monitores  e  ao  processo
seletivo podem ser  inseridos  pelos  coordenadores  dos  projetos  no  Programa de
Avaliação,  dentro  dos  períodos  estipulados  para  inscrições  e  processo  seletivo,
respectivamente.

 6 DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTOS

 6.1 As inscrições para a monitoria serão realizadas no período de 22 a 31 de março
de 2020, com a entrega da documentação obrigatória:

 6.1.1 Ficha de Inscrição (Anexo II);
 6.1.2 Histórico Escolar atualizado (emitido no SIGAA).

 6.2 Nos  casos  de  renovação  de  projeto  de  monitoria,  deve  ser  anexado  o
comprovante de apresentação de trabalho de monitoria (certificado ou declaração),
cujo tema esteja ligado ao objetivo desse projeto, em evento científico/acadêmico;

 6.3 Os documentos para inscrição deverão ser digitalizados e enviados para o e-mail
do professor-orientador do respectivo projeto de monitoria, descritos na relação do
item 5.1, sob o título:  Edital PID 2021,  seguido do título requerido no respectivo
programa de seleção; 

 6.4 Os critérios para a seleção de monitor será elaborado pelo professor orientador,
e constará no Programa do respectivo projeto de inscrição do candidato; 

 6.5 A  inscrição  pode  ser  invalidada  a  qualquer  tempo  mediante  verificação  de
inexatidão ou falsidade nas informações prestadas; 

 6.6 A  não  comprovação  dos  requisitos  de  inscrição,  e/ou  não  entrega  dos
documentos  exigidos  neste  edital,  acarretará  o  indeferimento  automático  da
inscrição.

 7 DO PROCESSO SELETIVO

 7.1 A  avaliação  será  realizada  no  período  de 05  a  08  abril  de  2020,  conforme
programas específicos no Item 5 deste Edital.
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 7.2 A seleção para vagas de monitoria ficará a cargo de uma comissão formada pelos
professores proponentes de cada Projeto de Monitoria, e se fará mediante avaliação
específica (prova teórica,  prova prática,  seminário e/ou entrevista),  realizadas  de
forma  remota,  considerando  o  atual  contexto  de  crise  na  saúde  pública,  em
decorrência  do  novo  coronavírus  (COVID-19)  e  relativa  ao  objeto  de  estudo  do
projeto, seguida ou não por análise da nota do componente curricular objeto de
seleção, MC, MCN e/ou IEA 

 7.3 Serão classificados os estudantes aprovados com média igual  ou superior a 7
(sete);

 7.4 No  caso  de  candidatos  com  resultados  iguais,  terá  preferência  aquele  que
apresentar  melhor  índice  de  rendimento  acadêmico  (MC/IEA/nota)  nos
componentes curriculares relacionados ao projeto de monitoria pleiteado; 

 7.5 O processo seletivo será válido apenas para o ano letivo para o qual for realizado.

 7.6 Os professores que tiveram seus projetos contemplados ficam responsáveis por
admitir o estudante em condições de cumprimento efetivo da carga horária exigida,
definida conforme o presente edital, para o desempenho das atividades obrigatórias
de  monitoria.  Tal  dimensionamento  da  disponibilidade  de  carga  horária  do
estudante pode ser feito mediante entrevista.

 8 DOS RESULTADOS

 8.1 Os coordenadores dos projetos  deverão enviar  o resultado individual  final  da
seleção de seus monitores para o E-mail  academico.cct@ufca.edu.br, até o dia  08 de
abril de 2021, no formato disponibilizado no Anexo III;

 8.2 O resultado final do processo seletivo de bolsistas e voluntários para monitoria
2020 da UFCA será divulgado no site da UFCA: www.ufca.edu.br e no ambiente dos
discentes do CCT no SIGAA no dia 09 de abril de 2021.

 9 DA ADMISSÃO DO(A) MONITOR(A)

 9.1 Os alunos de monitoria deverão entregar a documentação de admissão para a
CFOR/PROGRAD, entre os dias 12 a 14 de abril de 2021;

 9.2 Os documentos de admissão serão disponibilizados a partir do dia 29 de março
de 2021, no endereço https://www.ufca.edu.br/academico/ensino/acoes-de-ensino/
formularios/#accordion-2 : 
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 9.2.1 Termo  de  Compromisso  do  Monitor:  declarando-se  cientes  da
regulamentação do PID; 

 9.2.2 Plano de Trabalho; 

 9.2.3 Termo de Responsabilidade do Professor-orientador; 

 9.2.4 Formulário de cadastro do Monitor; 

 9.2.5 Cópia do CPF, RG e Comprovante de Residência; 

 9.2.6 Comprovante de Conta-Corrente Ativa/Agência Bancária (apenas se aplica
para os monitores remunerados): 

 9.2.6.1 não pode ser conta poupança; 
 9.2.6.2 deve ser no nome do monitor. 

 9.2.7 Histórico Escolar (SIGAA).

 10 DAS OBRIGAÇÕES DOS MONITORES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS SELECIONADOS

 10.1 Desenvolver,  acompanhado  do  professor-orientador,  o  plano  de  trabalho  da
monitoria;

 10.2 Participar, acompanhado do professor-orientador, das tarefas didáticas, inclusive,
na programação de aulas e em trabalhos escolares;

 10.3 Ser  participante,  junto  ao  professor-orientador,  na  realização  de  trabalhos
práticos e experimentais,  na preparação de material  didático e em atividades de
classe e/ou laboratório;

 10.4 Contribuir  com  o  professor-orientador  para  a  avaliação  do  andamento  da
disciplina ou da área;

 10.5 Participar das atividades do PID promovidas pela PROGRAD;

 10.6 Cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades de monitoria, conforme horários
preestabelecidos  com  o  professor-orientador,  sem  prejuízo  de  suas  atividades
didáticas;

 10.7 Conhecer os termos e as exigências da legislação vigente relativa à atividade de
monitoria; 

 10.8 Apresentar pelo menos um trabalho cujo tema esteja ligado ao objetivo de seu
projeto de monitoria em evento científico/acadêmico;

 10.9 Entregar,  mensalmente,  à  CFOR/PROGRAD  o  formulário  de  frequência  (a  ser
disponibilizado), devidamente preenchido, até o décimo dia de cada mês;
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 10.10 O não encaminhamento dos relatórios mensais por parte do bolsista no prazo
estipulado implicará na suspensão do pagamento da bolsa.

 11 DO CALENDÁRIO DAS SELEÇÕES

EVENTO DATA
Publicação do Edital no Portal da UFCA e no Sigaa 18/03/2021

*Feriado: Dia de são José 19/03/2021

Envio  do  Programa  de  Avaliação  (coordenadores  dos
projetos) para o E-mail academico.cct@ufca.edu.br

Até 21/03/2021

Publicação do Programa de Avaliação no Portal da UFCA e
no Sigaa

22/03/2021

Inscrições dos discentes à monitoria 22/03/2021 a 31/03/2021

*Feriado: Aniversário do Padre Cícero 24/03/2021

*Feriado: Data Magna do Ceará 25/03/2021

*Recesso Escolar e Administrativo: Quinta-Feira Santa 01/04/2021

*Feriado: Paixão de Cristo 02/04/2021

Processo Seletivo 05/04/2021 a 08/04/2021

Envio dos resultados finais individuais dos projetos para o
E-mail academico.cct@ufca.edu.br

Até às 16h do dia 08/04/2021

Publicação  do  Resultado  Final  da  Seleção  no  Portal  da
UFCA e no Sigaa

09/04/2021

Envio de documentação de admissão para a CFOR/Prograd
(disponível  a  partir  de  29/03/2021  no  link:
https://www.ufca.edu.br/academico/ensino/acoes-de-
ensino/formularios/#accordion-2 )

12 a 14/04/2021

Início das atividades dos monitores selecionados junto à
CFOR / PROGRAD

15/04/2021

*Dias  de  interrupção  das  atividades  escolares  e  administrativas,  fixadas  na  Resolução  nº  49/2020/Consuni/UFCA,  de
08/12/2020.

 12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 12.1 As  regras  que  regem  este  edital  seguem  o  Anexo  I  da  Resolução  nº
01/2014/Consup/UFCA, o Edital n° 17/2020/Prograd/UFCA, a Portaria n° 91, de 16
março de 2020 e a Resolução nº 10/Consuni/UFCA, de 23 de março de 2020;
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 12.2 Os  Orientadores  poderão  acatar  as  inscrições  dos  processos  seletivos  das
Unidades  Acadêmicas,  suspensos  pelo  Edital  n°  17/2020/Prograd/UFCA com  as
Inscrições deste Edital, indicadas nos Formulários de Programação da Avaliação.

 12.3 A  inscrição  para  este  processo  seletivo  implica  na  aceitação  por  parte  do(a)
candidato(a), de todos os itens constantes deste edital e em seus Anexos;

 12.4 Os  casos  omissos  serão  apreciados  pela  comissão  organizadora  do  processo
seletivo do Edital n° 17/2020/Prograd/UFCA e pela PROGRAD;

 12.5 Os  monitores  não  criarão  qualquer  vínculo  funcional  ou  empregatício  com a
UFCA;

 12.6 O processo seletivo será válido apenas para o ano letivo para o qual for realizado.

 12.7 A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado no todo ou
em parte, seja por decisão unilateral da Pró-Reitoria de Graduação, seja por motivo
de interesse público ou exigência legal,  em decisão fundamentada,  sem que isso
implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.

 12.8 A  UFCA  pode  a  qualquer  momento,  de  acordo  com  seu  interesse  e
disponibilidade  orçamentária,  utilizar  recursos  de  seu  próprio  orçamento  para
fomento dos projetos, sem que seja caracterizado nenhuma garantia ou expectativa
de direito.

Juazeiro do Norte, 17 de março de 2021.

ARY FERREIRA DA SILVA
Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia
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EDITAL Nº 1/2021/CCT/UFCA – PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PID)
Seleção de estudantes para monitoria remunerada e voluntária

FORMULÁRIO DE PROGRAMAÇÃO DA AVALIAÇÃO

UNIDADE ACADÊMICA: CURSO:

PROJETO DE MONITORIA:

ORIENTADOR (ES):

VAGA REMUNERADA: VAGA VOLUNTÁRIA:

CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO

ENDEREÇO (SITE, E-MAIL) E PERÍODO, PARA ENVIO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE MONITORES (AS)

 LOCAL DA SELEÇÃO E HORÁRIO:
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EDITAL Nº 1/2021/CCT/UFCA – PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PID)
Seleção de estudantes para monitoria remunerada e voluntária

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA  MONITORIA - PID/2021
 

IDENTIFICAÇÃO DO (A) ESTUDANTE
NOME: 
DATA DE NASC: RG: CPF:
NACIONALIDADE: NATURALIDADE:   UF:
END. COMPLETO: CEP:
E-MAIL: CEL:
CURSO: MAT. Nº: SEM:
Histórico SIGAA MC: MCN: IEA:

Participação anterior no PID:
Sim

Perío-
do:

Discipli-
nas:

Não
Título do Projeto que concorrerá: 

Professor (es):

 

Estou ciente e concordo com as condições descritas no respectivo Edital, que disponho de 12 (doze) ho-
ras semanais para as atividades de monitoria, à distância e/ou presencial, e que não sou beneficiário

de nenhum outro tipo de remuneração.

     Juazeiro do Norte-CE, em 20XX

Assinatura do (a) Aluno (a)
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 EDITAL Nº 1/2021/CCT/UFCA – PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PID)
Seleção de estudantes para monitoria remunerada e voluntária

PROGRAMA – PROJETO PID:

DOCENTE(S) ORIENTADOR(ES):

VAGAS:

RESULTADO FINAL:

MATRÍCULA NOME NOTA
FINAL CLASSIFICAÇÃO RESULTADO*

*Tipos:  Aprovado  (remunerado);  Aprovado  (voluntário);  Classificado;  Eliminado  (não  atendeu  ao  item  x  do  Edital  nº
1/2021/CCT).
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