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EDITAL PROJETO MEMÓRIA/UFCG Nº 01/2017  

SELEÇÃO PÚBLICA DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

A Coordenação do Projeto Memória da Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal de 

Campina Grande – UFCG torna público, por meio do presente Edital 001/ 2017, a abertura de 

seleção de alunos Voluntários para a iniciação científica no PROJETO MEMÓRIA DA CIÊNCIA 

E TÉCNOLOGIA, nos termos a seguir especificados. 

 

1 Das vagas 

Serão ofertadas 12 (doze vagas), para alunos de graduação para desenvolvimento de 

atividades de pesquisa e extensão vinculadas ao Projeto Memória da Ciência e Tecnologia, 

segundo o quadro de disponibilidade abaixo: 

CURSO  CAMPUS VAGAS 

HISTÓRIA  Campina Grande 05 

ARTE E MÍDIA  Campina Grande 03 

COMUNICAÇÃO SOCIAL (Educomunicação)  Campina Grande 04 

 

2 Das inscrições e requisitos 

- As inscrições serão realizadas na sala do Projeto Memória, no Centro de Humanidades - CH, 5° 

andar, sala 504, no período de 13/02/2017 a 22/02/2017. 

- Somente serão aceitos pedidos de inscrição com toda a documentação exigida.  

 

3 Do aluno voluntário 

- Estar regularmente matriculado em curso de graduação abrangido por esse edital; 

a) Ter concluído, pelo menos, um período letivo do curso; 

b) Não ser aluno concluinte da graduação no período de vigência do Projeto; 

c) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após a seleção; 

d) Dispor de 20 horas semanais para as atividades do projeto; 

e) Dedicar-se exclusivamente às atividades do Projeto Memória, sem prejuízo de suas 

atividades discentes regulares; 

f) Apresentar documentação comprobatória dos requisitos “a” e “b”, do item 3 deste edital. 

 

4 Da documentação a ser entregue no ato da inscrição 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo I); 

b) Histórico Acadêmico atualizado; 

c) Declaração de que é aluno(a) regularmente matriculado e não concluinte no período de 

vigência do Projeto objeto deste edital; 

d) Termo de Compromisso de aluno voluntário de iniciação científica (Anexo II). 

5 Da prova de seleção 

a) A prova de seleção será em sessão coletiva, consistindo de redação de uma carta de 



motivação explanando os objetivos pessoais do candidato no tocante ao Projeto Memória da 

Ciência e Tecnologia, 

b) A carta deverá ser redigida em, no máximo, 2 (duas) laudas; 

c) A redação da carta terá duração de 2 (duas) horas; 

d) Não é permitida consulta a nenhum material durante a redação da carta; 

e) A redação da carta será realizada no dia 07/03/2017, às 14 horas, em local a ser indicado pela 

Coordenação do Projeto. 

 

6 Da seleção dos alunos voluntários 

Para efeito de seleção dos alunos voluntários, ficam estabelecidas as seguintes pontuações, 

condicionadas à apresentação de documentação comprobatória no ato de inscrição: 

ITEM PONTUAÇÃO 

 

Coeficiente de Rendimento Acadêmico Equivalente a o CRA do candidato (*) 

Ensino Fundamental em escola pública Acréscimo de 1 ponto 

Ensino Médio em escola pública Acréscimo de 1 ponto 

Participação em outros projetos no âmbito de 

Ensino, Pesquisa ou Extensão 

Acréscimo de 1 ponto por ano de projeto 

Carta de Motivação Até 5 (cinco) pontos conforme avaliação 

da banca examinadora 

 (*)O CRA deverá ser igual ou superior a 7. 

 

- A pontuação do candidato é a soma das pontuações obtidas segundo a tabela do item 6. 

Os alunos serão classificados em ordem decrescente da pontuação obtida; 

Considerar-se-á aprovado o candidato com nota igual ou superior a 10,0 (DEZ) pontos; 

Os alunos aprovados, mas não classificados no limite das vagas estabelecidas nesse edital, ficam 

automaticamente em uma lista de espera para eventuais reposições de voluntários. 

Em caso de empate, o critério de desempate pela ordem de relevância será: 

a) Coeficiente de Rendimento Acadêmico; 

b) A nota da carta de motivação. 

c) Participação em outros projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão. 

 

7 Do resultado do processo seletivo 

a) O resultado final do processo seletivo, com a lista de candidatos aprovados e classificados, 

será divulgado nas redes socais e portal eletrônico do Projeto Memória da Ciência e Tecnologia;  

b) Os resultados serão divulgados até o dia 09/03/2017. 

 

8 Do recurso ao resultado final  

Cabe recurso à Coordenação do Projeto Memória, no período de 3 dias úteis a contar da data da 

publicação do resultado. 

 

9 Disposições finais 

Esse processo seletivo tem validade até 31/08/2017. 

 

CAMPINA GRANDE, 10 de fevereiro de 2017. 

 

PROF.a Dra. ROSILENE DIAS MONTENEGRO 

Coordenadora do Projeto Memória da Ciência e Tecnologia  


