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RESULTADO FINAL – Edital Nº 02/2022/CCT/UFCA 
PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PID) 

 
O Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia (CCT), no uso de suas atribuições legais, 

conferidas através da Portaria nº 226, de 27/05/2014, torna público: o Resultado Final da seleção 

para monitor voluntário do projeto intitulado MONITORIA DE CICLO BÁSICO – CÁLCULO I, realizada 

através do EDITAL Nº 02/2022/CCT/UFCA; bem como torna pública a Reabertura das Inscrições para 

a seleção de monitor voluntário para o projeto intitulado MONITORIA DE CICLO BÁSICO – ÁLGEBRA 

LINEAR.  
 

Segue abaixo o Resultado Final da seleção para monitor voluntário do projeto intitulado 

MONITORIA DE CICLO BÁSICO – CÁLCULO I, coordenado pelo prof. STEVE DA SILVA VICENTIM, 

realizada através do EDITAL Nº 02/2022/CCT/UFCA: 
 

NOME RESULTADO 

EDUARDO HENRIQUE ALVES SOARES APROVADO (VOLUNTÁRIO) 

 

A seleção de bolsista para o projeto intitulado: MONITORIA DE CICLO BÁSICO – ÁLGEBRA 

LINEAR, coordenado pelo prof. STEVE DA SILVA VICENTIM, não recebeu inscrições de candidatos, 

motivo pelo qual será objeto de nova seleção, mediante a Reabertura das Inscrições, à qual seguirá 

o novo cronograma abaixo: 
 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital no Portal da UFCA 22/04/2022 

Inscrições dos discentes 22/04/2022 a 01/05/2022 

Processo Seletivo 02/05/2022 a 04/05/2022 

Envio do Resultado Final da Seleção (por parte dos 
coordenadores dos projetos) para o e-
mail secretaria.cct@ufca.edu.br 

Até às 12h do dia 05/05/2022 

Publicação do Resultado Final da Seleção no Portal da UFCA 05/05/2022 

Envio de documentação de admissão para a CFOR/PROGRAD 

Conforme orientações da 
CFOR/PROGRAD, a serem 
encaminhadas para o coordenador 
do projeto. 

Início das atividades dos monitores selecionados junto à 
CFOR / PROGRAD 

Após o envio da documentação de 
admissão para a CFOR/PROGRAD 

 

Conforme informações disponibilizadas pela Coordenadoria para Fortalecimento da 

Qualidade do Ensino (CFOR/PROGRAD/UFCA), devido ao encerramento do período regular de 
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recebimento das documentações dos bolsistas via plataforma Forms/UFCA, será necessário o 

coordenador dos projetos enviar um e-mail para a CFOR/PROGRAD (cfor.prograd@ufca.edu.br), 

informando o(s) nome(s) do(s) bolsista(s) selecionado(s), e solicitando a reabertura do Formulário de 

recebimento das documentações do Monitores Voluntários (na plataforma Forms/UFCA), a fim de 

que os bolsistas possam encaminhar a documentação necessária para a  efetivação do vínculo de 

bolsista voluntário, visando o registro e futura certificação para fins de aproveitamento acadêmico 

das atividades desenvolvidas no âmbito da monitoria.  
 

Dessa forma, após a reabertura do Formulário de recebimento das documentações do 

Monitores Voluntários (na plataforma Forms/UFCA, disponível no endereço: 

https://forms.ufca.edu.br/), os MONITORES/AS SELECIONADOS deverão enviar para a 

CFOR/PROGRAD/UFCA, toda a Documentação para Admissão no Programa de Iniciação à Docência 

- PID 2022 (Formulários, Termos e Plano de Trabalho), disponíveis no site Ações CFOR, no endereço: 

https://acoescfor.ufca.edu.br/envio-de-frequencias-de-bolsistasvoluntarios/ , de acordo com a 

modalidade da bolsa (voluntária ou remunerada).  
 

O envio da documentação dos monitores selecionados para a CFOR/PROGRAD 

(cfor.prograd@ufca.edu.br), deverá ser feita no prazo que será definido pelo referido setor, a ser 

informado pela CFOR/PROGRAD diretamente ao coordenador. As atividades dos(as) monitores(as) 

deverão iniciar a partir do dia de envio das documentações. 
 

 As demais disposições do EDITAL Nº 02/2022/CCT/UFCA permanecem válidas para esta nova 

seleção.  
 

 

Juazeiro do Norte, 22 de abril de 2022. 
 

 

 

 

[ORIGINAL ASSINADO] 

_________________________________ 

ARY FERREIRA DA SILVA 

Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia 

Siape: 1190102 
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