UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
EDITAL N° 01/2016/UFCA
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE ENSINO E EXTENSÃO – PEEX
SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PROJETO DE ENSINO E EXTENSÃO:
“ENSINO DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA NOS
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS NO CARIRI”

O Projeto de Extensão “ENSINO DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA
ÁGUA

NOS

PROGRAMAS

DE

EDUCAÇÃO

AMBIENTAL

NAS

ESCOLAS

MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO CARIRI”, vinculado ao PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
DE ENSINO E EXTENSÃO – PEEX das Pró-Reitorias de Ensino e Extensão da UFCA, torna
pública a abertura das inscrições destinadas a estudantes para concessão de monitorias no ano de
2016. As vagas são destinadas a estudantes do curso de Agronomia.
As/Os monitores, remunerados ou voluntários, contribuirão para o processo de formação do
estudante de graduação, por meio da participação em projetos/programas de extensão, facilitando
a interação entre estudantes e professores – orientadores; buscando a integração de disciplinas
junto às ações de extensão.
1. Objetivos deste Edital
1.1. Objetivo Geral
Selecionar monitores que desenvolvam atividades relacionadas a Disciplina de Manejo e
Conservação do Solo e da Água junto ao Curso de Agronomia do CCAB e escolas da rede de
ensino estadual e municipal da região do Cariri cearense.
1.2. Objetivos Específicos
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I.

Colaborar com o docente no desempenho de tarefas didáticas, tais como: preparação de
aulas práticas, aplicação de exercícios, trabalhos escolares, e outros de natureza similar;

II.

Auxiliar os alunos na realização de trabalhos práticos e de campo, conforme orientação
do professor responsável.

III.

Cooperar no atendimento e orientação aos alunos, visando sua adaptação e maior
integração na Universidade.

IV.

Aprofundar conhecimentos específicos da área de educação ambiental por estes discentes
monitores, preparando-os para estudos futuros (pós-graduação).

V.
VI.
VII.

Possibilitar ao aluno-monitor- da graduação participar efetivamente da experiência de
construção do ensino e da extensão na Universidade.
Formar e capacitar futuros profissionais aptos tanto à docência como com a vivência de
campo.
Possibilitar e incentivar o trabalho conjunto professor/monitores/alunos de modo
desenvolver um processo de ensino-aprendizagem-extensão com caráter mais
cooperativo.

2. Da Caracterização das Bolsas
1.1 Serão concedidas nesse processo seletivo 02 (duas) Bolsas de Ensino/Extensão, uma
remunerada e uma voluntária, por um período de 10 meses (março a dezembro de 2016). A
bolsa remunerada será no valor de R$ 400,00(quatrocentos reais)
1.2

A carga horária semanal do bolsista será de 12 horas, conforma horário preestabelecido e
sem prejuízo de suas atividades acadêmicas.

3. Dos Candidatos
3.1. Poderão ser candidatos os estudantes que atendam aos seguintes requisitos:
I. Ser estudante do curso de Agronomia da UFCA;
II. Cursar até o penúltimo semestre;
III. Ter disponibilidade mínima de 12 (doze) horas semanais para o projeto;
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IV. Ter afinidade com a Disciplina de Manejo e conservação do solo e da água e os conteúdos e
atividades a ela associadas;
V. Não apresentar vínculo empregatício durante a vigência da bolsa;
VI. Não será permitida a acumulação de bolsas de Cultura, Extensão, Pesquisa e Ensino para o
mesmo aluno.
4. Da Inscrição
4.1. Os (as) candidatos (as) interessados(as) deverão:
a) Encaminhar por e-mail uma Carta em formato PDF, que contenha dados pessoais, contatos e
um texto, de no máximo 10 linhas, que sintetize o interesse do candidato em participar da
Monitoria. Enviar para o e –mail: sebastiao.sousa@ufca.edu.br entre os dias 11 a 16 de
fevereiro
5. Processo de seleção
5.1. A seleção dos candidatos ocorrerá no dia 17 de fevereiro de 08 às 10h, no Campus Crato da
UFCA, na sala do 8º semestre. E consistirá na realização de testes de habilidades e
conhecimentos dos/as candidatos/as a partir dos critérios citados no ponto 3 desde edital.
6. Da Certificação do Bolsista
6.1. Ao final do período de concessão da Bolsa, o estudante monitor receberá declaração,
mediante o cumprimento dos compromissos.
7. Calendário
Etapa
Divulgação do Edital
Período de inscrição

Prazos
01 de fevereiro de 2016
De 11 a 16 de fevereiro de 2016

Testes de Habilidades e Conhecimento

17 de fevereiro de 2016

Divulgação do Resultado

18 de fevereiro de 2016
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8. Disposições Gerais
8.1. A comissão de avaliação será constituída por Professor e ex-monitores da disciplina.
8.2. Os bolsistas não criarão qualquer vínculo funcional ou empregatício com a UFCA.
8.3. Durante a vigência da bolsa o estudante não poderá ter nenhuma reprovação em disciplinas
do seu curso, acumular outra modalidade de bolsa, ter qualquer atividade remunerada ou
desenvolver

atividades

não

remuneradas

que,

comprovadamente,

comprometam

seu

desempenho.
8.4. Os casos omissos neste edital serão avaliados e decididos pelo Professor da Disciplina.
Email: sebastiao.sousa@ufca.edu.br
Crato, 02 de fevereiro de 2016

Prof. Sebastião Cavalcante de Sousa
Professor de Manejo e Conservação do Solo e da Água
Agronomia/ CCAB/ UFCA

