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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENADORIA PARA O FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA BIODIVERSIDADE

EDITAL N  O  0  1  /202  2  /CCAB/UFCA  

SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PID) DO EDITAL NO 19/2021/PROGRAD/UFCA

O Diretor do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB), no uso de suas atribuições

legais, conferidas através da Portaria nº 144 de 28 de abril de 2020, e em virtude do disposto no EDITAL

Nº  19/2021/PROGRAD/UFCA  –  PID  2022,  que  se  refere  ao  Programa  de  Iniciação  à  Docência  da

Universidade Federal do Cariri/UFCA, torna pública a abertura das inscrições para Bolsas de Monitoria

remunerada e não remunerada do Programa de Iniciação à Docência (PID) para os cursos de Agronomia

e Medicina Veterinária, com vigência para os semestres letivos de 2021.2 e 2022.1. 

1 DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

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

o 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 DE MONITORIA (REMUNERADA E VOLUNTÁRIA)

2.1 Serão ofertadas 12 vagas para bolsa remunerada e 09 para bolsa voluntária;

2.2 O valor da bolsa para monitoria remunerada é de R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

2.3  Caso o bolsista  seja  admitido a  partir  da  segunda quinzena do mês de início  das  atividades,  o

pagamento será proporcional ao período de atuação da bolsa;

2.4 As bolsas têm período de vigência de oito meses, com início no mês de abril de 2022 e término em

novembro de 2022, não sendo possível prorrogação para o exercício seguinte; 

2.5 O pagamento integral do período de oito 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 DAS VAGAS 

3.1 As vagas para as quais os monitores aprovados serão alocados estão distribuídas conforme vagas

para cada projeto, de acordo com o quadro a seguir: 

3.1.1 Remuneradas

VAGAS ORIENTADOR(A) ID TÍTULO DO PROJETO DISCIPLINAS

01 Ana Célia Meireles Oliveira

Email:

a  na.meireles  @ufca.edu.br  

2483 Iniciação  à  docência  em

agrometeorologia

Agrometeorologia 

01 Antônio Nélson Lima da Costa

Email:

nelson.costa@ufca.edu.br 

2519 A  monitoria  facilitando  o

aprendizado da anatomia e da

zoologia  do  curso  de

agronomia

Anatomia  e  fisiologia  dos

animais domésticos;

Zoologia geral;

01 Carlos Wagner Oliveira

Email:

carlos.oliveira@ufca.edu.br 

2482 Iniciação à docência hidráulica

e irrigação

Hidráulica aplicada;

Irrigação e drenagem;

01 Cláudia Araújo Marco

Email:

claudia.marco@ufca.edu.br 

2514

Estruturação das aulas práticas

do  setor  de  horticultura  do

curso  de  agronomia/UFCA,

Crato-CE

Horticultura  geral;

Olericultura;  Educação

ambiental na agricultura;

Plantas  medicinais  e

aromáticas;

01 Fabiano da Silva Ferreira

Email:

fabiano.ferreira@ufca.edu.br 

2498 Práticas  de  ensino  em

economia,  comercialização  e

administração rural

Administração  rural,

Comercialização  e

marketing agrícola;

01 Francisco Roberto de Azevedo

Email:

roberto.azevedo@ufca.edu.br 

2507 Melhoria  do  processo  de

ensino-aprendizagem das aulas

de  Princípios  de  entomologia

agrícola e entomologia agrícola

Princípios  de  entomologia

agrícola;

Entomologia agrícola;

01 Irani Ribeiro Vieira Lopes

Email: irani.ribeiro@ufca.edu.br

2492 Relevância  do  monitor  na

aprendizagem  dos  alunos  das

disciplinas de zootecnia

Zootecnia I;

Zootecnia II;

01 Jorge André Matias Martins

Email:

jorge.martins@ufca.edu.br 

2528 Monitoria  de  estatística  e

experimentação veterinárias

Estatística aplicada à ciência

animal  e  Experimentação

animal;

01 José Valmir Feitosa 2503 Aplicação  das  técnicas Estatística básica;
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Email:

valmir.feitosa@ufca.edu.br  

 

estatísticas em experimentação

agrícola.

Experimentação agrícola;

Informática  aplicada  à

agropecuária;

01 Juan Carlos Alvarez-Pizarro

Email:

juan.alvarez@ufca.edu.br 

2525 Monitoria  das  disciplinas  de

introdução  à  bioquímica  e

fisiologia  vegetal  do  curso  de

agronomia:  despertando  o

interesse

Bioquímica;

Fisiologia vegetal;

01 Maria Talita Soares Frade

Email: maria.frade@ufca.edu.br

2522 Monitoria  de  ensino  em

medicina  veterinária:

conhecimento  da  formação  e

organização  dos  tecidos  e

sistemas:  uma  visão

microscópica

Histologia  veterinária  e

Histologia  e  embriologia

geral;

01 Noélia Souza Santos

Email:

noelia.souza@ufca.edu.br 

2521 Monitoria  no  ensino  de  física

no curso de agronomia

Fluídos,  termodinâmica  e

oscilações

3.1.2 Voluntárias

VAGAS ORIENTADOR(A) ID TÍTULO DO PROJETO DISCIPLINAS

02 Antônio Nélson Lima da Costa

Email:

nelson.costa  @ufca.edu.br   

2519 A  monitoria  facilitando  o

aprendizado da anatomia e da

zoologia  do  curso  de

agronomia

Anatomia e fisiologia  dos

animais domésticos;

Zoologia geral;

01 Edilza Maria Felipe Vásquez

Email:

e  dilza  .  felipe  @ufca.edu.br    

2515 Melhoria didática da disciplina

de  silvicultura  do  curso  de

agronomia

Silvicultura

01 Fabiano da Silva Ferreira 

Email:

fabiano.ferreira@ufca.edu.br 

2498 Práticas  de  ensino  em

economia,  comercialização  e

administração rural

Administração  rural,

Comercialização  e

marketing agrícola;

01 Juan Carlos Alvarez-Pizarro

Email:

juan.alvarez@ufca.edu.br 

2525 Monitoria  das  disciplinas  de

introdução  à  bioquímica  e

fisiologia  vegetal  do  curso  de

agronomia:  despertando  o

interesse

Bioquímica;

Fisiologia vegetal;

02 Maria Talita Soares Frade

Email: maria.frade@ufca.edu.br

2522 Monitoria  de  ensino  em

medicina  veterinária:

conhecimento  da  formação  e

organização  dos  tecidos  e

sistemas:  uma  visão

microscópica

Histologia  veterinária  e

Histologia  e  embriologia

geral;

01 Noélia Souza Santos

Email:

noelia.souza@ufca.edu.br 

2521 Monitoria  no  ensino  de  física

no curso de agronomia

Fluídos,  termodinâmica  e

oscilações

01 Sami Jorge Michereff

Email:

sami.michereff@ufca.edu.br 

2538 Monitoria  de  ensino  de

microbiologia  para  medicina

veterinária

Microbiologia  básica  e

Microbiologia veterinária;
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4 DA INSCRIÇÃO E REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

4.1 Período de inscrição: 15/03/2022 a 20/03/2022; 

4.2 As inscrições deverão ser realizadas conforme preenchimento dos formulários constantes no Anexo I

e II deste edital;

4.3 A UFCA e os Orientadores não se responsabilizarão por solicitação (ões) de inscrição (ões) fora do

período estabelecido ou fora dos padrões divulgados neste edital;

4.4 A inscrição pode ser invalidada a qualquer tempo mediante verificação de inexatidão e/ou falsidade

nas informações prestadas;

4.5 A não comprovação dos requisitos de inscrição e/ou não entrega dos documentos exigidos neste

edital, acarretará o indeferimento automático da inscrição;

4.6 Para efeito de inscrição, o interessado deverá atender aos seguintes requisitos: 

4.6.1 Estar regularmente matriculado (a) em um dos cursos de graduação da UFCA; 

4.6.2 Ter 12 (doze) horas disponíveis para o desenvolvimento das atividades da bolsa (remunerada ou

voluntária); 

4.6.3 Não é permitido o vínculo simultâneo a mais de uma das atividades remuneradas que estejam

atreladas aos programas de bolsa da UFCA ou gerenciada por essa última, a fim de evitar o acúmulo de

bolsas remuneradas;

4.6.4 Comprovar, através de histórico escolar, ter integralizado e possuir o status de APROVADO nas

disciplinas  e/ou  componente(s)  curriculares(s)  vinculados  ao  projeto  de  monitoria  pleiteado,

independente de registro anterior de status de REPROVADO nas mesmas; 

4.6.5 O candidato deverá preencher e enviar para os e-mails informados nos quadros acima a seguinte

documentação: Ficha de inscrição (Anexo II) e histórico escolar (SIGAA). Os documentos deverão estar

no formato PDF e seguir com o assunto: inscrição PID 2022; 

5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 Os instrumentos e os procedimentos de avaliação do processo seletivo serão da escolha de cada

professor-orientador,  obedecendo  a  temática  do  projeto/disciplina  para  o  qual  o  candidato  está

concorrendo,  de  acordo  com  o  Formulário  de  Programação  da  Avaliação  (Anexo  I),  mediante

preenchimento da Ficha de inscrição (Anexo II).

5.1.1 A(s) seleção(ões) poderá(ão) ser realizada(s) de forma remota, presencial ou híbrida, considerando

o atual contexto de crise na saúde pública, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19).

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

5.1.3  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; 

6 DO CRONOGRAMA

ETAPAS PERÍODO

Publicação do Edital 15/03/2022

Inscrições  (envio  dos  formulários  constantes  nos

anexos I e II)

15 a 20/03/2022

Processo seletivo 21 a 23/03/2022



Resultado Preliminar 24/03/2022

Prazo para recursos 25 a 28/03/2022

Resultado final 30/03/2022

Envio  das  documentações  e início  das  atividades

dos  monitores selecionados  junto  à

CFOR/PROGRAD, através do formulário de admissão

de monitores/as no Forms UFCA

01 a 08/04/2022

7 DO RESULTADO FINAL 

O resultado final da seleção será divulgado no dia 30/03/2022, no site da UFCA: www.ufca.edu.br. 

8 DA ADMISSÃO 

Os alunos de monitoria deverão entregar a seguinte documentação junto à CFOR/PROGRAD, que estão

disponibilizados  no  endereço  https://acoescfor.ufca.edu.br/envio-de-frequencias-de-

bolsistasvoluntarios/ 

a) Termo de Compromisso do Monitor: declarando-se cientes da regulamentação do PID;

b) Plano de Trabalho;

c) Termo de Responsabilidade do Professor-orientador;

d) Formulário de cadastro do Monitor;

e) Cópia do CPF, RG e Comprovante de Residência;

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

remunerados):

● não pode ser conta poupança;

● deve ser no nome do monitor.

g) Histórico Escolar (SIGAA);

9 DAS OBRIGAÇÕES DOS MONITORES BOLSISTAS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS

9.1 Desenvolver, em parceria com o professor-orientador, o plano de trabalho da monitoria;

9.2 Participar, junto ao professor-orientador, das tarefas didáticas, inclusive, na programação de aulas e

em trabalhos escolares;

9.3 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;

9.4 Contribuir, junto ao professor-orientador, para a avaliação do andamento da disciplina ou da área;

9.5 Participar das atividades do PID promovidas pela PROGRAD;

9.6 Cumprir 12 (doze) horas semanais de atividades de monitoria, conforme horários preestabelecidos

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

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

9.8 Apresentar pelo menos um trabalho cujo tema esteja ligado ao objetivo de seu projeto de monitoria

em evento científico/acadêmico;

9.9  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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9.10 O não encaminhamento dos relatórios mensais por parte do bolsista no prazo estipulado implicará

na suspensão do pagamento da bolsa.

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  comissão  organizadora  do  processo  seletivo  do  Edital  n°

19/2021/PROGRAD/UFCA – PID 2022 e pela PROGRAD;

Crato-CE, 15 de março de 2022.

O R I G I N A L     A S S I N A D O

Antônio Nélson Lima da Costa

Diretor do CCAB



ANEXO I 

Ministério da Educação

Universidade Federal do Cariri

Coordenadoria para o Fortalecimento da qualidade do ensino  - CFOR

 Edital n° 19/2021/PROGRAD/UFCA – PID 2022 e Edital n° 01/2022/CCAB/UFCA

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:



ANEXO II

PID - PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

Edital n° 19/2021/PROGRAD/UFCA – PID 2022 e Edital n° 01/2022/CCAB/UFCA

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA  MONITORIA - PID/202  2  
 

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:

Disciplinas

:

Não

Título do Projeto que concorrerá: 

Professor (es):

 

Estou ciente e concordo com as condições descritas no respectivo Edital, que disponho de 12 (doze) horas

semanais para as atividades de monitoria, à distância e/ou presencial, e que não sou beneficiário de nenhum

outro tipo de remuneração.

     Crato-CE, em 2022

Assinatura do (a) Aluno (a)


	FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA - PID/2022

