
 

 

EDITAL Nº 002/2020 

SELEÇÃO DE BOLSISTA E VOLUNTÁRIO PARA PROJETO DE  

APOIO À GRADUAÇÃO  

 

 

Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência (PAIP) 

 

Projeto: Entrei na universidade para me tornar professor(a): trajetórias de formação 

na licenciatura em Ciências Sociais  

  

Coordenador do projeto: Prof. Francisco Willams Ribeiro Lopes 

 

Número de vagas remuneradas: 01 

Número de vagas voluntárias: 01 

 

Remuneração mensal: R$ 400,00 

  

Período da bolsa: março a novembro de 2020. 

 

OBJETIVO DO PROJETO 

  

Apoiar os estudantes recém ingressos na Licenciatura em Ciências Sociais por meio 

de ações que promovem a ambientação no curso de formação docente e possibilitam 

o contato com as práticas de ensino de Sociologia, ministradas apenas em uma fase 

mais avançada do curso.  

 

  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PERMANÊNCIA DOS DISCENTES (BOLSISTAS E 

VOLUNTÁRIOS) 

 

São critérios necessários para ingressar e permanecer no Programa de Bolsa: 

a) ser aluno regularmente matriculado em componentes curriculares de curso de 

graduação presencial da UFC, a partir do segundo semestre letivo; 



b) estar matriculado em, no mínimo, 12 (doze) horas semanais de componentes 

curriculares de curso de graduação da UFC; 

c) ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para o exercício da bolsa; 

d) ser aluno regularmente matriculado na modalidade Licenciatura no curso de 

Ciências Sociais. 

 

 

ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA E DO VOLUNTÁRIO 

  

● Dedicar 12 horas semanais para atividades relativas ao projeto, conforme suas 

características e especificidades, sem prejuízo de suas atividades discentes 

regulares; 

● Comprometer-se a não acumular Bolsa de Apoio a Projetos de Graduação com 

qualquer outra bolsa (seja concedida pela UFC, por órgão público ou agência 

de fomento), estágio ou quaisquer outras atividades remuneradas, 

comunicando tal impedimento e solicitando o desligamento formal tão logo seja 

identificada a situação ensejadora do fato; 

● Comprometer-se a não participar como bolsista voluntário de qualquer outro 

programa; 

● Manter atitudes de respeito e solidariedade para com toda comunidade 

acadêmica e atuar de forma responsável em relação ao meio ambiente, 

zelando pelo nome da Universidade Federal do Ceará; 

● Apresentar trabalho no X ENCONTRO DE BOLSISTAS DE APOIO A 

PROJETOS DE GRADUAÇÃO, promovido pelos Encontros Universitários de 

2020; 

● Manter o e-mail informado na inscrição em uso e responder a todos os e-mails 

enviados pela PROGRAD durante a vigência da bolsa; 

● Prestar informações sobre o andamento do projeto quando solicitado pela 

CGPA/PROGRAD; 

● Receber, periodicamente, os bolsistas de acompanhamento encaminhados 

pela CGPA/PROGRAD, apresentando-lhes a forma de execução do projeto, 

bem como o público-alvo. 

● Encaminhar à Coordenadoria Geral de Programas Acadêmicos da PROGRAD, 

o relatório individual dos bolsistas e voluntários, cujos formulários serão 

disponibilizados na página ou sistema da Pró-Reitoria de Graduação/CGPA 

Coordenadoria Geral de Programas Acadêmicos – CGPA (85) 3366-9496 

cgpa@prograd.ufc.br 

 

 

 



INSCRIÇÃO 

Enviar o comprovante de matrícula no semestre 2020.1, o currículo Lattes e o histórico 

acadêmico do Sigaa até às 15 horas do dia 17 de fevereiro, para o endereço eletrônico 

lopes.willams@ufc.br  

O candidato deve especificar, no corpo da mensagem, as seguintes informações:  

- Nome completo: 

- Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência (PAIP) 

- Coordenador do projeto: Prof. Willams Lopes 

 

SELEÇÃO 

  

1ª Etapa: Análise do currículo Lattes e histórico acadêmico. 

Nesta etapa, serão selecionados até oito estudantes para a entrevista, considerando 

o rendimento acadêmico, as notas das disciplinas pedagógicas e das consideradas 

“práticas” (Oficina de Ensino e Práticas do Trabalho Docente) e o currículo. O 

resultado da primeira etapa será divulgado no dia 18 de fevereiro de 2020.  

 

2ª etapa: Entrevista. 

A entrevista será realizada no dia 19 de fevereiro de 2020 a partir das 14h (conforme 

os horários divulgados no resultado anterior), com perguntas sobre a trajetória 

acadêmica do discente e o tema “formação de professores de Sociologia”. 

 

Resultado final: dia 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Fortaleza, 10 de fevereiro de 2020 

  

 

Francisco Willams Ribeiro Lopes 

Professor do Departamento de Ciências Sociais 

Universidade Federal do Ceará 

 

 

 

 

 

 


