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O Departamento de Engenharia de Teleinformática (DETI) da UFC, no uso de suas atribuições
legais comunica que:
 
1. Estarão abertas as inscrições para seleção de MONITORES DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO
À DOCÊNCIA 2018, no período de 06 de fevereiro a 08 fevereiro de 2018, para a seleção de uma (1)
vaga de Monitor/a Remunerado/a e uma (1) vaga de Monitor/a não Remunerado/a contempladas
pelo Edital Nº 49/2017, da Pró-Reitoria de Graduação da UFC, para atuar no setor de estudo abaixo
relacionado:

a) Introdução aos sistemas de controle

● Professora orientadora: Michela Mulas.

2. Dos objetivos da bolsa

a) Ampliar as oportunidades de formação acadêmica do estudante de graduação;
a) Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem nos cursos de graduação da UFC;
b) Contribuir para o processo de formação do estudante de graduação;
c) Incentivar  o  interesse  do  estudante  de  graduação  pela  carreira  docente  e  pelas  políticas

institucionais;
d) Valorizar, academicamente, a contribuição do graduando em ações institucionais.

3. Da natureza da bolsa

a) A bolsa tem o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com vigência de até 09 (nove)
meses, relativos ao período de março de 2018 a novembro de 2018, com carga horária de 12
(doze) horas semanais. Os candidatos não podem acumular bolsas. Os candidatos devem estar
cientes dos termos do Edital 49/2017 da Pró-Reitoria de Graduação.

4. Do semestre em que o bolsista deve estar cursando

a) Para as vagas discriminadas nas alíneas do Item 1, os candidatos deverão estar regularmente
matriculados nos cursos de graduação do Departamento de Engenharia de Teleinformática, não
podendo estar cursando o último semestre, em 2018.1 ou o primeiro ano, em 2018.



5. Da inscrição/divulgação

a) Período  e  local  de  inscrição/divulgação:  o  período  de  inscrição  ocorrerá  de  06/02/2018  a
08/02/2018 (até 17h) através do e-mail michela.mulas@ufc.br  Qualquer e-mail recebido após as
datas do período de inscrição será desconsiderado. A divulgação será feita por meio das redes
sociais do DETI e no mural do DETI;
Estão aptos para se inscrever apenas os estudantes que tenham obtido aprovação, com média 
superior ou igual a cinco (5), na disciplina de “Introdução aos sistemas de controle”.
Documentação necessária para a inscrição: Histórico Escolar da graduação atualizado, contendo
a nota da disciplina, IRA e formulário de inscrição para seleção de monitor disponibilizado pela 
secretaria do Departamento de Engenharia de Teleinformática. Caso a nota de alguma disciplina
do setor escolhido não esteja disponível no histórico, o aluno deve trazer alguma documentação 
comprobatória de aprovação constando a média obtida na disciplina.

6. Da seleção e divulgação dos resultados

a) Serão adotados os seguintes critérios para a seleção: análise do Histórico Escolar, relativamente
ao  IRA e  às  notas  das  disciplinas  da  monitoria  e  entrevista  específica  dos  conteúdos  da
disciplina. 
Calendário da seleção

Dia  08/02/2018,  até  18h:  divulgação,  no  mural  do  Departamento  de  Engenharia  de
Teleinformática, do deferimento das inscrições.
Dia 09/02/2018: Entrevistas às 9h no gabinete da professora Michela Mulas.
Dia 09/02/2018: Resultado final.
Dia  19/02/2018:  Prazo  para  entrega  da  documentação  dos  aprovados  na  Pró-Reitoria  de
Graduação.

7. Das disposições gerais
a) A comissão de avaliação será constituída por professores da UFC;

Os monitores não criarão vínculo funcional com a UFC;
Alunos com reprovação nas disciplinas do item 1 não poderão participar da seleção;
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão competente.

                                      Fortaleza, 06 de fevereiro de 2018.

Prof. Dr. João César Moura Mota
 Professor Titular do  Departamento de 
Engenharia de Teleinformática (DETI) 

no exercício da Chefia.

[DOCUMENTO ORIGINAL ENCONTRA-SE NA SECRETARIA DO DETI]


