
Universidade Federal do Cariri
Centro de Ciências e Tecnologia

RETIFICAÇÃO DO 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 (CCT), em atendimento ao 2º Adendo do Edital
nº 17/2020/Prograd/UFCA, disponibilizado em 31/03/2021, torna público, para conhecimento
dos  interessados,  a  RETIFICAÇÃO  do  Edital  nº  1/2021/CCT,  de  seleção de  estudantes  para
monitoria  remunerada  e  voluntária  do  Programa de  Iniciação  à  Docência  (PID),  nos  termo
abaixo:

Onde se lê:

 11 DO CALENDÁRIO DAS SELEÇÕES

EVENTO DATA
(…) (...)

Início das atividades dos monitores selecionados junto à
CFOR / PROGRAD

15/04/2021

Leia-se: 

 11 DO CALENDÁRIO DAS SELEÇÕES

EVENTO DATA
(…) (...)

Início das atividades dos monitores selecionados junto à
CFOR / PROGRAD

03/05/2021

Juazeiro do Norte, 05 de abril de 2021.

ARY FERREIRA DA SILVA
Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia
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Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri

Coordenadoria para o Fortalecimento da qualidade do ensino  - CFOR

2ª Adendo ao Edital n° 17-2020-Prograd-UFCA
Programa de Iniciação à Docência- PID

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal do Cariri (UFCA),
no uso de suas atribuições legais e observando o atendimento as determinações do Subitem 5.5
do Edital n° 17-2020-PID-Prograd-UFCA, “O pagamento integral do período de nove meses de
vigência  das  bolsas  para  monitoria  remunerada,  fica  condicionado à  existência  de  recursos
condizentes na Instituição;”, comunica;

Considerando o  Informe UFCA, “[...]  sobre não sancionamento da LOA 2021 e
necessidade de adiamento de programas de bolsas e estágios”, do Gabinete da Reitoria, no dia
31 de março de 2021, às 09 horas e 39 minutos:

“ […]  Em  razão  do  não  sancionamento  da  LOA,  estamos  recebendo
apenas  1/18  do  orçamento  previsto  para  a  Unidade  Orçamentária
26449, na ação 20 RK (funcionamento das universidades federais), que
paga bolsas e contratos. O montante recebido até agora não é suficiente
para pagar todos os contratos e bolsas. Por essa razão, após avaliação do
cenário do limite orçamentário para empenho das bolsas (inclusive PAP
e  estágios),  que  iriam  começar  em  abril,  ficou  constatado  que  será
necessário adiar por 1 (um) mês o início desses programas.”.

A necessidade da suspensão do início  das bolsas  do Programa de Iniciação à
Docência – PID, por 1 (um) mês.  Diante disso, o começo das bolsas de monitoria será adiado
para o dia 03 de maio de 2021. 

Juazeiro do Norte, 31 de maio de 2021.

ORIGINAL ASSINADO

PROF. EDSON OTONIEL DA SILVA

Coord. Para o fortalecimento da Qualidade do Ensino
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