CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

SELEÇÃO DE BOLSISTAS

2019.1
O Professor pesquisador e líder do Grupo de Pesquisas CNPq LEGEC, resolve informar as normas para
seleção de 04 estudantes bolsistas voluntários, que atuarão nas linhas de pesquisa de
CONTRATAÇÃO E QUALIDADE DE PROJETOS e de CIDADES INTELIGENTES, como segue.
Os temas a serem estudados serão: PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO CEARÁ e ESTRATÉGIAS DE
REDUÇÃO DO DÉFICIT DE INFRAESTRUTURAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI-RMC.

1 - DA CLIENTELA E PROPÓSITOS DA BOLSA

A Bolsa destina-se a estudantes de graduação matriculados no curso de graduação em
Engenharia Civil desta Universidade, para atuar nas linhas de pesquisa apontadas, tem como objetivos:

a) Promover a interlocução teoria/prática no âmbito do curso no qual o(a) estudante esteja
matriculado(a), por meio da participação em diversas funções na organização e elaboração de
projetos nas linhas sugeridas, contribuindo para o desenvolvimento da economia e da
sociedade regional;

b) Incentivar e desenvolver a aprendizagem da atividade de pesquisa, vinculando-a aos
ensinamentos curriculares e aos de pesquisas, de modo indissociável;

c) Assegurar o envolvimento e a cooperação entre os corpos discente e docente e nas
atividades de extensão e pesquisa universitária e desenvolver trabalhos de iniciação científica
e possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas.

2 - DA ORIENTAÇÃO

O bolsista voluntário deve atuar em uma das linhas de pesquisa mencionadas, sob orientação
do Professor pesquisador membro do LEGEC. Estes devem dar origem a trabalho(s) acadêmico(s) a
ser(em) apresentado(s) pelos(as) estudantes bolsistas, nos Encontros Anuais de Iniciação Científica
da UFCA, revistas científicas e em eventos afins.
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3 - DO LEGEC

O LEGEC tem como objetivo geral ser um ambiente de apreensão, prospecção, formação,
articulação e difusão de conhecimentos teóricos e práticos em linhas suas 05 linhas de pesquisa,
nomeadamente, GERENCIAMENTO DE EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS, CONTRATAÇÃO E
QUALIDADE DE PROJETOS, CIDADES INTELIGENTES, MOBILIDADE URBANA e de ESTRUTURAS,
contribuindo para a consolidação destas temáticas, através da pesquisa e prestação de serviços de
consultoria a entes públicos e privados da região.

4 - DAS ATIVIDADES DOS BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS

Os bolsistas selecionados atuarão, sob orientação deste Professor pesquisador, nas ações de
pesquisas, principalmente, no apoio a organização e operacionalização das atividades, na assistência
às ações de pesquisa e na elaboração do relatório anual.

5 - DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO

As inscrições para a seleção dos bolsistas voluntários, ocorrerão entre os dias 07 e 17 de MAIO
de 2019, no horário de 8h às 12h, na secretaria da coordenação do curso de Engenharia Civil do
Campus da UFCA em Juazeiro do Norte.

6 - DA INSTRUÇÃO PARA A INSCRIÇÃO

Deverá ser entregue, na mesma secretaria, a seguinte documentação:

a) Curriculum Vitae atualizado na plataforma Lattes do CNPq, apresentando dados
relevantes ao pleito da Bolsa;
b) Cópias do RG e do CPF;
c) Histórico Escolar até 2018.2.

7 - DOS REQUISITOS DOS(AS) CANDIDATOS(AS)
a) Estudante matriculado(a) e freqüentando, pelo menos, o 7º. (sétimo) semestre do curso de

graduação em Engenharia Civil desta Universidade;
b) Não apresentar mais do que uma reprovação, seja por nota ou falta, nas disciplinas do curso
de graduação em engenharia civil e Índice de rendimento Acadêmico-IRA acima de 8.0;
c) Ter disponibilidade mínima de 12 (dezesseis) horas semanais para as atividades da bolsa;
d) Não possuir outra modalidade, no período de vigência desta Bolsa;

8 - DA QUANTIDADE E VIGÊNCIA DA BOLSA

Para os 04 (dois) bolsistas voluntários que tiverem desempenho satisfatório avaliado por este
Professor pesquisador, serão concedidas bolsas não remuneradas para atuar em uma das linhas de
pesquisa oferecidas, com vigência a partir de 27 de maio de 2019.

9 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo seletivo constará de três fases a serem conduzidas:
i. Fase Qualificatória – Análise da documentação entregue no ato inscrição para verificar
conformidade com o que foi solicitado;
ii. Fase Classificatória – Avaliação Escrita, realizada em sala de aula do Campus Juazeiro do
Norte/UFCA, a partir do estudo de dois textos a serem enviados para o endereço eletrônico
dos inscritos aprovados na Fase Qualificatória. Para a fase seguinte passarão os estudantes
que obtiverem as 06 maiores notas após a análise das avaliações escritas. Em caso de empate
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na 6ª colocação, todos os estudantes que se encontrarem nesta condição seguirão para a
entrevista;
iii. Fase Eliminatória – Entrevista, realizada na UFCA - Campus Juazeiro do Norte. Ao final
desta fase estarão pré-selecionados 04 estudantes para o quadro de pesquisadores discentes
do grupo de pesquisa do LEGEC.

11 - DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
I. Análise da documentação entregue no ato de inscrição: 18 e 19 de maio de 2019;
II. Divulgação dos estudantes qualificados para a fase classificatória, mediante envio de

mensagem para o endereço eletrônico do estudante: 20 de maio de 2019;
III. Envio dos dois textos para o endereço eletrônico dos aprovados na Fase Qualificatória:
20 de maio de 2019;
IV. Avaliação Escrita, realizada em sala de aula do Campus Juazeiro do Norte/UFCA: 21 de
maio de 2019, das 10:00h às 12:00h;
V. Divulgação dos estudantes classificados para a fase eliminatória, mediante envio de
mensagem para o endereço eletrônico do estudante: 21 de maio de 2019;
VI. Entrevista, realizada na sala 14, do bloco “A”, UFCA - Campus Juazeiro do Norte: 22 de maio
de 2019, a partir das 08:00h;
VII. Divulgação dos resultados da entrevista e dos 04 estudantes selecionados para as vagas
de bolsistas voluntários: 22 de maio de 2019, às 18:00h;
VIII. Assinatura do Termo de Compromisso pelos(as) Estudantes: 23 de maio de 2019, as
08:00h na Coordenação de Engenharia Civil do Campus da UFCA em Juazeiro do Norte.

12 - DAS OBSERVAÇÕES GERAIS
a) Cabe ao Professor pesquisador, orientar o trabalho completo dos bolsistas voluntários para
os Encontros Universitários e Eventos afins, e acompanhar sua apresentação.
b) O(A) bolsista voluntário deverá, obrigatoriamente, apresentar trabalho completo no
Encontro de Extensão ou de Iniciação Científica da UFC, dependendo do tipo de ação desenvolvida
pelo bolsista na pesquisa.
d) A inscrição para esta seleção implica a aceitação, por parte do(a) estudante, de todos os itens
descritos neste informativo;
e) O não comparecimento para a assinatura do termo de compromisso, na data estipulada no
edital, implicará na perda do direito à vaga, passando esta ao candidato selecionado subseqüente;
g) Os casos omissos serão apreciados por este Professor pesquisador.

13 - DOS CONTATOS
Professor pesquisador das linhas de pesquisas propostas: Dr. Dimas de Castro e Silva Neto,
email:dimas.castro@ufca.edu.br
Juazeiro do Norte, 07 de maio de 2019

Prof. Dr. Dimas de Castro e Silva Neto
Coordenador do LEGEC
Líder do Grupo de Pesquisa do CNPq
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