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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 

 

EDITAL Nº 19/2009-PROGRAD 
 

MONITORIA DE PROJETOS DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Como parte da política de incentivo à graduação, a Pró-Reitoria de Graduação torna 

pública a seleção de 38 (trinta e oito) monitores, estudantes dos Cursos de 

Graduação indicados no Anexo deste Edital, para atuarem juntamente às suas 

Coordenadorias e Projetos Especiais. Conforme as propostas que se seguem. 

 

 

I – Proposta da Coordenadoria de Projetos e Acompanhamento 
       Curricular (COPAC) e da Coordenadoria de Planejamento,  
       Informação e Comunicação (COPIC). 
 
 
1 Dos objetivos 

a) Propiciar oportunidade ao estudante de graduação para o aprimoramento de sua 

formação escolar, junto à gestão universitária, permitindo-lhe uma ampliação de 

seus conhecimentos acerca da estrutura e da dinâmica acadêmica. 

b) Criar espaço de participação discente nas ações desenvolvidas pela COPAC e 

pela COPIC relacionadas à graduação. 

 

 2 Da natureza da bolsa 

a) A bolsa tem o valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), com vigência de  10 

meses, relativos ao período de março a dezembro de 2010, com carga horária de 12 

horas semanais, nos turnos da manhã e/ou da tarde, de acordo com as indicações 

dos subprojetos em anexo. 

b) Os candidatos não podem acumular bolsas e devem estar cursando entre o 4º e o 

7º semestres, em 2010.1, limitada a vigência da bolsa até a data de colação de grau 

do bolsista.  
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c) Para a manutenção da bolsa e para a possibilidade de renovação, por meio de 

processo seletivo futuro, é obrigatória a apresentação de trabalho, pelo bolsista, no 

Encontro Universitário da UFC, em 2010. 

 

 

3 Das vagas oferecidas 

Serão oferecidas 13 (treze) vagas para alunos de cursos da UFC sediados em 

Fortaleza, assim discriminadas, de acordo com as coordenadorias COPAC e COPIC 

e com os projetos da PROGRAD (para obter maiores informações sobre eles: 

www.prograd.ufc.br):  

 

a) COPAC (para atuação diretamente com a Coordenadoria) - 2 vagas: 1 para 

estudantes do Curso de Estatística ou Computação e 1 vaga para estudantes do 

Curso de Comunicação Social. 

b) Projetos Pedagógicos – 2 vagas para estudantes do Curso de Pedagogia (1 do 

curso diurno, 1 do curso noturno). 

c) Programa REUNI de Orientação e Operacionalização da Pós-Graduação 

Articulada à Graduação (PROPAG) - 1 vaga para estudantes de licenciaturas 

(exceto Pedagogia).  

d) Grupo de Trabalho das Licenciaturas (GTL) - 1 vaga para estudantes de 

licenciaturas (exceto Pedagogia).  

e) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) – 2 vagas: 1 

para estudantes de Pedagogia diurno e 1 para estudantes de Administração, 

Ciências Atuariais ou Ciências Econômicas. 

f) Projeto Comunidade de Cooperação e Aprendizagem Significativa (CASa) – 4 

vagas: 1 para estudantes de Computação, 1 para estudantes de Comunicação 

Social (Jornalismo), 1 para estudantes de Estatística e 1 para estudantes de 

Matemática. 

g) COPIC (para atuação diretamente com a coordenadoria) – 1 vaga para estudante 

de Computação. 

 

 

http://www.prograd.ufc.br/
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4 Da inscrição dos candidatos 

a) Período de inscrição: 01/02/2010 a 17/02/2010, das 8h às 12h e das 14h às 18h, 

e dia 18/02/2010, em horário comercial, até às 17h. 

b) Local de inscrição: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) / Coordenadoria de 

Projetos e Acompanhamento Curricular (COPAC). Térreo do prédio da Biblioteca 

Universitária – Campus do Pici. Telefones: 3366.9526 / 3366.9527/ 3366.9036.  

c) Documentação necessária para a inscrição de estudantes: Curriculum Vitae 

(atualizado e com os respectivos comprovantes), Histórico Escolar da Graduação 

(atualizado, com as atividades realizadas até 2009.2) e preenchimento de uma ficha 

de inscrição, fornecida no local, no ato da inscrição. 

 

 

5 Dos critérios de seleção  

a) Para a seleção serão adotados os seguintes critérios: pontuação obtida na análise 

do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar, da prova escrita e da entrevista. 

 

 

6 Das atribuições dos bolsistas selecionados 

a) Dedicar 12 horas semanais para atividades relativas à coordenadoria ou projeto 

da PROGRAD para o(a) qual foi selecionado, conforme suas características e 

especificidades. 

b) Organizar os dias e turnos de atividades (manhã, tarde ou noite), considerando a 

disponibilidade de horário do bolsista e, também, as necessidades da coordenadoria 

ou projeto ao qual estará vinculado, segundo informações contidas na ficha de 

inscrição.  

c) Participar do planejamento e da execução das ações da coordenadoria ou projeto 

ao qual estará vinculado, bem como redigir relatórios parcial(is) e final. 

e) Colaborar com a Feira das Profissões da UFC, em 2010, e com outras ações 

institucionais voltadas à graduação. 
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7 Do Cronograma 

FASE DATA 

Lançamento do Edital    20/11/2009 

Período de divulgação do Edital COPAC/COPIC 

 

20/11/2009 a 30/01/2010 

Período de inscrição, na PROGRAD/COPAC 

(Pici) 

 

01/02/2010 a 17/02/2010,  

das 8h às 12h e das 14 às 18h,  

e dia 18/02/2010, até 17h 

Divulgação dos selecionados para a prova 

escrita e do calendário e local da prova, em 

mural da PROGRAD/COPAC (Pici) 

19/02/2010 

Período para prova escrita, a se realizar na 

PROGRAD; e para entrevistas 

22/02/2010 a 25/02/2010 

Resultado final, em mural da 

PROGRAD/COPAC 

                  26/02/2010, às 12h 

Envio de ofício, para a PROGRAD / COPAC, 

datado e assinado pelos coordenadores dos 

projetos, contendo lista com nomes dos 

bolsistas selecionados  

26/02/2010, até 18h  

Assinatura do Termo de Compromisso, pelos 

bolsistas selecionados, na PROGRAD / COPAC  

Até dia 01/03/2010, às 12h 

Início das atividades pelos bolsistas    01/03/2010 
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II – Proposta da Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de  
        Ações Acadêmicas (COPAV) 
 

1 Dos objetivos 

a) Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos 

dos cursos de graduação da UFC. 

b) Despertar o interesse do estudante de graduação da UFC pelas temáticas de 

pesquisa científica, avaliação educacional e análise de dados. 

c) Valorizar academicamente a contribuição do graduando no processo de Auto-

Avaliação Institucional da UFC. 

d) Contribuir para o aprimoramento da formação do estudante de graduação da 

UFC, ampliando seus conhecimentos acerca da estrutura acadêmica. 

e) Proporcionar uma maior participação discente nas ações desenvolvidas pela 

COPAV e pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) relacionadas à avaliação da 

graduação da UFC (para obter maiores informações: www.prograd.ufc.br e 

www.ufc.br). 

 

 2 Da natureza da bolsa 

a) A bolsa tem o valor mensal de R$300,00 (trezentos reais), com vigência de no 

máximo 10 (dez) meses, relativos ao período de março a dezembro de 2010, com 

carga horária de 12 horas semanais, de segunda a sexta, nos turnos da manhã e/ou 

da tarde e/ou noite, com um mínimo de 4 horas semanais preenchidas entre 14h e 

18h. 

b) Os candidatos não podem acumular bolsas e devem estar cursando entre o 2º e o 

penúltimo semestre, em 2010.1, limitada a vigência da bolsa até a data de colação 

de grau do bolsista.  

 

3 Das vagas oferecidas 

Serão oferecidas 20 (vinte) vagas para alunos de cursos de graduação da UFC, 

sediados em Fortaleza.  

 

4 Da inscrição dos candidatos 

a) Período de inscrição: 18/01/2010 a 11/02/2010. 

http://www.prograd.ufc.br/
http://www.ufc.br/
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b) Local de inscrição: Coordenadoria de Formação e Aprendizagem Cooperativa 

(COFAC), Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Campus do Pici. Telefones: 

3366.9020 / 3366.9444.  

c) Documentação necessária para a inscrição de estudantes: Histórico Escolar da 

Graduação (atualizado com as atividades de 2009.2) e preenchimento de uma Ficha 

de Inscrição, fornecida no local de inscrição. 

 

5 Dos critérios de seleção  

a) Primeira fase: inicialmente, serão computados o Histórico Escolar e a pontuação 

obtida na análise dos dados fornecidos na Fixa de Inscrição, para a seleção de até 

50 candidatos. 

b) Segunda fase: serão realizadas entrevistas, com os candidatos selecionados na 

primeira fase, no período de 22/02/2010 a 25/02/2010, das 8h às 12h e das 14h às 

18h, com agendamento divulgado no dia 12/02/2010, na página da PROGRAD 

(www.prograd.ufc.br). 

 

 

6 Das atribuições dos bolsistas selecionados 

a) Dedicar 12 horas semanais para as atividades de Auto-Avaliação Institucional da 

UFC, sob a coordenação da COPAV / CPA. 

b) Participar das ações de formação planejadas e executadas pela COPAV / CPA. 

c) Colaborar com ações que visem a sensibilizar a comunidade acadêmica para a 

relevância de participação nos processos avaliativos. 

d) Participar das atividades de coleta, organização, análise e interpretação das 

bases de dados, oriundas dos processos avaliativos desenvolvidos pela COPAV / 

CPA. 

e) Participar da elaboração de relatórios parciais de avaliação. 

f) Participar do Seminário Interno de Auto-Avaliação da UFC. 

g) Apresentar trabalhos acadêmicos nos Encontros Universitários da UFC, em 2010. 

h) Colaborar com a Feira das Profissões da UFC, em 2010, e com outras ações 

institucionais voltadas à graduação. 

 

 

 

http://www.prograd.ufc.br/
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7 Do Cronograma 

FASE DATA 

Lançamento do Edital    20/11/2009 

Período de inscrição, na 

PROGRAD/COFAC, Campus do Pici. 

18/01/2010 a 11/02/2010,  

das 8h às 12h e das 14h às 18h  

Divulgação dos horários para entrevistas. 12/02/2010, na página da 

PROGRAD: www.prograd.ufc.br 

Entrevistas 22/02/2010 a 25/02/2010,  

das 8h às 12h e das 14h às 18h 

Divulgação dos selecionados 26/02/2010, na página da 

PROGRAD: www.prograd.ufc.br  

Assinatura do Termo de Compromisso, pelos 

bolsistas selecionados, na COPAV - 

PROGRAD 

01/03/2010, até às 18h 

Início das atividades    01/03/2010 

 

http://www.prograd.ufc.br/
http://www.prograd.ufc.br/
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III – Proposta da Coordenadoria de Formação e Aprendizagem  
         Cooperativa (COFAC) 
 

1 Dos objetivos 

a) Propiciar oportunidade ao estudante de graduação para o aprimoramento de sua 

formação acadêmica, junto à gestão universitária, permitindo-lhe ampliar seus 

conhecimentos acerca da estrutura e da dinâmica universitária e mais 

especificamente no que diz respeito a projetos da graduação.  

b) Criar espaço de efetiva participação discente em projetos e/ou ações específicas 

relacionadas à graduação, desenvolvidos pela Coordenadoria de Formação e 

Aprendizagem Cooperativa (COFAC), da Pró-Reitoria de Graduação.  

 

2 Das atividades dos monitores de projetos da COFAC 

a) Participação em atividades de formação em Aprendizagem Cooperativa; 

b) Desenvolvimento de atividades de formação e monitoramento dos bolsistas 

selecionados para a realização o Programa Células Estudantis de Aprendizagem 

Cooperativa na UFC.  

 

3 Da natureza da bolsa 

A bolsa terá um valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), com vigência de no 

máximo 10 (dez) meses, relativos ao período de março a dezembro de 2010, com 

carga-horária de 12 horas semanais. 

 

4 Das vagas oferecidas 

Serão oferecidas até 05 (cinco) bolsas. 

 

5 Da documentação exigida  

Formulário de solicitação de bolsa (disponível na página da PROGRAD 

www.prograd.ufc.br); histórico escolar atualizado. 

 

6 Dos critérios para inscrição  

Para concorrer à bolsa, o (a) estudante deve: 

a) Ter 12 (doze) horas disponíveis para a bolsa que inclua dois períodos semanais 

de quatro horas consecutivas para participar de atividades de formação do programa 

http://www.prograd.ufc.br/
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(de 8 as 12h e/ou 14 as 18h e/ou de 18h30min as 22h30min de segunda a sexta-

feira e/ou sábado de 8 as 12h); 

b) Ter tempo disponível para participar de todo processo de seleção, cuja agenda 

contendo datas e horários está apresentada em formulário específico 

(www.prograd.ufc.br); 

c) Estar regularmente matriculado em qualquer curso da UFC sediado em Fortaleza;  

d) Estar matriculado a partir do segundo semestre do seu curso, limitada a vigência 

da bolsa até a data de colação de grau do bolsista. 

 

7 Dos critérios para seleção 

a) Demonstrar experiência em liderança de grupo, habilidade para expressar idéias 

de forma escrita e verbal, bom desempenho acadêmico e motivação para aprender 

novos conhecimentos;  

b) Adequação do tempo disponível do candidato com a agenda de atividades da 

COFAC. 

 

8 Da inscrição dos candidatos 

a) Período de Inscrição: de 18/01 a 11/02 de 2010, de 8h às 12h e 14 às 17 h. As 

informações sobre o edital poderão ser obtidas na Pró-Reitoria de Graduação, 

Coordenadoria de Formação e Aprendizagem Cooperativa/COFAC – Campus do 

PICI s/n  ou pelo telefone: 3366 9444;  

b) Local de Inscrição: os Documentos e Formulários, devidamente preenchidos e 

assinados pelo(a) estudante, deverão ser entregues na Coordenadoria de Formação 

e Aprendizagem Cooperativa/COFAC – Pró–Reitoria de Graduação, Campus do 

Pici. 

 

9 Da Documentação necessária:  

Histórico Escolar da Graduação; formulário de solicitação de bolsa (disponível na 

página da PROGRAD www.prograd.ufc.br). 

 

10 Da seleção e divulgação dos resultados  

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

http://www.prograd.ufc.br/
http://www.prograd.ufc.br/
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Primeira etapa:  

Os candidatos serão selecionados considerando-se a análise do histórico e do 

formulário de Inscrição. Nessa etapa serão selecionados até três vezes o número de 

vagas oferecidas. 

 

Segunda etapa: 

Os candidatos serão selecionados de acordo com o desempenho em entrevista com 

uma comissão de avaliação. 

 

11 Do cronograma  

FASES DATA 

Lançamento do Edital 20/11/2010 

Inscrição dos candidatos 18/01 a 11/02 de 2010 

Resultado da seleção da 1ª etapa 13/02 de 2010 

Seleção da 2ª etapa 18 e 19/02/2010 

(de 8 às 12h e 14 às 18h) 

Divulgação do resultado da 2ª etapa (final) 26/02/2010 

Assinatura do Termo de Compromisso dos 

bolsistas selecionados e efetivação da 

bolsa e início das atividades. 

 

01/03/2010 

 

Das disposições gerais relativas aos processos seletivos deste Edital: 

 

a) A comissão de avaliação será constituída por professores da UFC. 

b) Os monitores não criarão qualquer vínculo funcional ou empregatício com a UFC.   

c) Caso alguma vaga não seja preenchida, ela poderá ser redistribuída, a critério da 

comissão avaliadora, dentre os estudantes aprovados, mas não selecionados. 

d) Os casos omissos neste Edital serão avaliados e decididos pela comissão 

competente. 

Fortaleza, 20 de novembro de 2009. 

 

 

Prof. Custódio Luís Silva de Almeida 
Pró-Reitor de Graduação 
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ANEXO 

EDITAL Nº 19/2009-PROGRAD 

 

 

TABELA SÍNTESE, POR COORDENADORIA, COM A QUANTIDADE DE 

BOLSAS, CURSO DE GRADUAÇÃO DOS CANDIDATOS E TURNO DO CURSO: 

 

 

COORDE-

NADORIA 

PROJETO QUANTI-

DADE DE 

VAGAS 

CURSOS 

SEDIADOS EM 

FORTALEZA 

TURNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPAC 

 

COPAC 

(coordenadoria geral) 

1 Estatística ou 

Computação 

Diurno 

1 Comunicação 

Social 

Diurno 

Projetos 

Pedagógicos 

1 Pedagogia Diurno 

1 Pedagogia Noturno 

PROPAG 1 Licenciaturas 

(exceto Pedagogia) 

Diurno ou 

Noturno 

GTL 1 Licenciaturas 

(exceto Pedagogia) 

Diurno ou 

Noturno 

PIBID 1 Pedagogia Diurno 

1 Administração, 

Ciências Atuariais, 

Economia 

Diurno ou 

Noturno 

CASa 1 Comunicação 

Social (Jornalismo) 

Diurno 

1 Estatística Diurno 

1 Computação Diurno 

1 Matemática Diurno ou 

Noturno 
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COPIC   

 

 

COPIC 

(coordenadoria geral) 

1 Computação Diurno 

 

COPAV 

 

 

 

COPAV 

(coordenadoria geral) 

 

20 

 

Todos os cursos de 

graduação da UFC 

 

Diurno ou 

Noturno 

 

COFAC 

 

 

 

COFAC 

(coordenadoria geral) 

 

5 

 

Todos os cursos de 

graduação da UFC 

 

Diurno ou 

Noturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


