
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO/CCENS

EDITAL N° 02/2019 – Programa Institucional de Apoio Acadêmico – PIAA 

INSCRIÇÃO PARA BOLSISTAS

Departamento de Computação, no uso de suas atribuições,  considerando o

disposto na Resolução Nº 35/2017 do Conselho Universitário - CUn e no Edital

Nº 002/2019 da Prograd, torna público o Edital  para inscrições de bolsistas

para  concorrer  a  uma  vaga  para  o  Projeto  de  Ensino  TUTORIA  EM

PROGRAMAÇÃO, para o ano letivo de 2020. As inscrições serão realizadas no

período de 09/03 a 13/03 de 2020. 

1. DOS OBJETIVOS DO PROJETO

O  objetivo  do  projeto  é  nivelar  os  alunos  para  aumentar  os  índices  de

aprovação  nas  disciplinas  COM06842  Programação  I,  COM06039  Lógica  e

Técnica  de Programação e COM10395 Estrutura  de Dados I  e  COM10082

Programação II, reduzindo a evasão nos cursos de Ciência da Computação e

Sistemas de Informação.

2. DAS INSCRIÇÕES

Período: 09/03/2020 até 13/03/2020

Local: Sala da Professora Valeria (DCOMP) de 13hs ás 17hs

E-mail: valeria.silva@ufes.br

Responsável: Profª Valeria Alves da Silva

Quantidade de vagas: 2 vagas para Programação  

                                    1 vaga para Programação Orientada a Objetos

Valor da bolsa: 400,00 (quatrocentos reais)

Período de vigência do Projeto: 01/04/2020 a 31/12/2020



3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Para inscrição:

Formulário de inscrição (anexo I);
Cópia do comprovante de matrícula em disciplinas 2020/1;
Cópia do Histórico Escolar;
Cópia do RG e CPF;
Cópia do cartão do banco.

Após seleção:

O  docente  proponente  encaminhará  ao  DAA/PROGRAD  o  formulário  de
inscrição dos bolsistas e cópia simples dos seguintes documentos: 

Comprovante de matrícula e Histórico do(s) estudantes(s) bolsista(s), RG, CPF,
verso e ante verso do Cartão do Banco (Caixa Econômica Federal ou Banco do
Brasil) para o e-mail daa.prograd@ufes.br. 

Os/as  bolsistas  selecionados/as  realizarão  seus  cadastros  no  site
https://www.sistemasweb.ufes.br/prograd/pib/ no período de 24 a 25/03/2020.

4.  DOS REQUISITOS,  CARGA HORÁRIA  E  COMPROMISSOS  EXIGIDOS

DOS/DAS BOLSISTAS; 

4.1 Estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação da UFES,  em

no mínimo 180hs. 

4.2 Ter concluído, no mínimo,  o quarto período de seu curso de graduação

até o início da vigência do plano de trabalho e não estar com colação de grau

prevista para data anterior ao término do projeto.

4.3 Para a vaga de Programação o requisito é ter sido aprovado na disciplina

Estrutura de Dados I.

4.4 Para a vaga de Programação Orientada a Objetos o requisito é ter sido

aprovado na disciplina Programação II.

4.5 Desenvolver as atividades previstas no Plano de Trabalho, proposto em

regime  de  20  (vinte)  horas  de  dedicação  semanal,  sob  a  supervisão  da

coordenação do projeto.

mailto:daa.prograd@ufes.br
https://www.sistemasweb.ufes.br/prograd/pib/


4.6 Acompanhar os/as estudantes tutorados em grupos de estudos e outras

atividades previstas no plano de trabalho. 

4.7  Atender  e  desenvolver  atividades,  com  supervisão  da  coordenação  do

projeto, a 4 (quatro) grupos de no mínimo 5 (cinco) estudantes tutorados, cada

grupo, durante 12 (doze) horas semanais. 

4.8 Não acumular, em 2020, bolsa de outros programas tais como: PaEPE I e

II,  PIAA,  Projeto  de  Ensino,  Proex,  Iniciação  Científica,  PET,  Residência

Pedagógica, PIBID entre outras que sejam concedidas por instituição pública,

exceto auxílio da assistência estudantil. 

4.9 Participar obrigatoriamente dos eventos/seminários/encontros relacionados

aos Projetos de Ensino e PIAA.

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO RESULTADOS

A  seleção  dos  estudantes  será  realizada  pelo  coordenador  do  projeto,  e

obedecerá  aos  critérios  de  mérito  acadêmico  e  vulnerabilidade

socioeconômica.

5.1 A pontuação Final (PF) será:

PF= A*0,3 + MA*0,7 + nota da disciplina pré-requisito para vaga + nota da

prova escrita (eliminatória) + nota da prova didática(classificatória). 

Onde, A= a pontuação referente à renda per capita familiar do candidato e MA=

mérito  acadêmico,  onde  será  levado  em  consideração  o  coeficiente  de

rendimento normalizado (MA). 

A faixa de Renda (per capita familiar) A será disponibilizada pela Pró-Reitoria

de Assuntos Estudantis e Cidadania - Proaeci, na qual: 

Faixa  de  Renda  (per  capita

familiar)

Pontuação

Até 0,5 salário mínimo 4 pontos
De 0,51 a 1,0 salário mínimo 3 pontos
De 1,1 a 1,5 salário mínimo 2 pontos
Acima de 1,5 salário mínimo 1 ponto



5.2  O(a)  estudante  que  não  fez  o  cadastro  na  Assistência  Estudantil  irá

automaticamente para esta faixa “Acima de 1,5 salário mínimo”. 

5.2.1 Havendo mais de 1 (um) estudante habilitado(a), o primeiro critério de

desempate será o PPI. 

5.3 Na seleção de bolsistas será dada prioridade aos estudantes pretos, pardos

e indígenas (PPI) ou que possuam renda familiar mensal de até 1,5 salário

mínimo per capita. 

5.4 No processo de seleção não é permitido atribuir  pontuação extra a ex-

bolsistas de projetos anteriores.

5.5  O resultado  final  (após  recursos)  será  divulgado  no  dia  23/03/2020  na

recepção do DCOMP.

6. DAS PROVAS

6.1 Prova escrita

A  prova escrita  tem caráter  eliminatório  e  terá  2  (duas  horas)  de  duração.

Apenas  os  3  (três)  melhores  resultados  na  prova  escrita  passarão  para  a

próxima etapa. 

Vaga Conteúdo Local Horário Data

Programação
Modularização; 
Lista e Árvore. Lab. 8 Reuni 9hs ás 11hs 16/03/2020

Programação 
Orientada a 
Objetos

Herança de 
classe; Coleção 
de objetos; 
Poliformismo; 
Sobrecarga de 
escrita de 
métodos; 
Abstração.

Lab. 8 Reuni 9hs ás 11hs 16/03/2020

OBS: o local da prova escrita pode ser alterada para atender o número de candidatos

inscritos. O novo local será divulgado na recepção do Dcomp e na porta do Lab. 8 no

prédio Reuni após o período de inscrições.



6.2 Prova didática

A prova didática tem caráter classificatório, e consistirá de uma apresentação

de 20 minutos sobre um tópico de um dos conteúdos da vaga escolhida. 

Os pontos avaliados na prova didática serão: Domínio do conteúdo (60% da

nota), Sequência lógica e coerência do conteúdo e Concisão.

Vaga Conteúdo Local Início Data

Programação
Modularização;
Lista e Árvore. 

Lab. 8

Reuni
9hs 18/03/2020

Programação
Orientada a 
Objetos

Herança de 
classe; Coleção 
de objetos; 
Poliformismo; 
Sobrecarga de 
escrita de 
métodos; 
Abstração.

Lab. 8

Reuni
14hs 18/03/2020

7. DA AVALIAÇÃO SEMESTRAL DO TUTOR

Os tutores serão avaliados pelos seus tutorados, através de um questionário

sobre a qualidade a qualidade das suas miniaulas e o domínio do conteúdo

ministrado. O coordenador do projeto fará uma avaliação acompanhando os

diários  dos  grupos  e  o  desenvolvimento/participação  do  tutor  nas  reuniões

semanais.

8. DA CERTIFICAÇÃO. 

Compete  a  coordenação  do  projeto  encaminhar  ao  DAA/PROGRAD  a

solicitação  de  confecção  de  certificados,  conforme  anexo  da  Resolução

08/2013 –  CEPE.  Disponível  em:  http://www.prograd.ufes.br/piaadocumentos

em FORMULÁRIOS - 2020 – Formulário de Relatório Final.

Após  aprovação  do  Relatório  Final  pelo  DAA/Prograd  os  certificados  serão

confeccionados e enviados para os e-mails de todos os participantes do PIAA.

http://www.prograd.ufes.br/piaadocumentos


9. DO CANCELAMENTO DA BOLSA E DESLIGAMENTO DO PROGRAMA

A  bolsa  pode  ser  cancelada  por  interesse  do  estudante,  por  redução  de
recursos orçamentários ou por interesse da coordenação do projeto.

10. CRONOGRAMA

Publicação do Edital de Inscrição 09 de março de 2020
Divulgação do Edital de Inscrição 09 de março de 2020
Período de Inscrição 09 a 13 de março de 2020
Data da prova escrita 16 de março de 2020
Data da prova didática 18 de março de 2020
Resultado 20 de março
Período de Recurso 20 de março de 2020
Resultado Final 23 de março de 2020
Prazo para os bolsistas selecionados/as 
realizarem seu cadastro no site 
https://www.sistemasweb.ufes.br/prograd/pib/

24 e 25 de março de 2020.

Prazo  para  a  coordenadora  enviar  a

documentação  do/a  bolsista  para  o  e-mail

daa.prograd@ufes.br

24 e 25 de março de 2020.

Período para a Prograd selecionar todos os

bolsistas no sistema 

26 e 27 de março de 2020

Início das atividades do Projeto 01/04/2020

___________________________________________________

Coordenadora do Projeto de Tutoria em Programação

Valeria Alves da Silva



ANEXO I:

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Projeto de Ensino - TUTORIA EM PROGRAMAÇÃO

Vaga em Programação Procedural ( )

Vaga em Programação Orientada a Objetos ( )

Candidato(a):____________________________________________________

Matrícula:___________________Data de nascimento:___________________

End.residencial:__________________________________________________

_______________________________________________________________

E-mail:_________________________Cel.: (___)_______________________

Semestre de ingresso no curso :_____________________________

R.G.:__________________________CPF:___________________________

Disponibilidade  de  horários  para  atuação  no  projeto  (20  horas  semanais):

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________

Assinatura do Aluno Candidato




