
UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PRAE

EDITAL Nº 03/2023 - PRAE
PROGRAMA DE BOLSA DE PERMANÊNCIA UNIVERSITÁRIA - PBPU/UVA

PROCESSO SELETIVO 2023

Dispõe sobre o Processo Seletivo e estabelece
normas para participação de candidatos ao
Programa de Bolsa de Permanência
Universitária (PBPU/UVA) em 2023 para
discentes regularmente matriculados em cursos
de graduação da UVA, na modalidade
presencial, ofertados em Sobral-CE e Ibiapaba.

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA),
torna público a abertura de inscrições e estabelece normas para participação de candidatos
ao Processo Seletivo 2023 do Programa de Bolsa de Permanência Universitária (PBPU/UVA),
destinado EXCLUSIVAMENTE a discentes regularmente matriculados em cursos de graduação
da UVA, na modalidade presencial, ofertados nos campi de Sobral e Ibiapaba que estejam em
situação de vulnerabilidade social, nos termos deste Edital.

1. DO PROGRAMA E VIGÊNCIA DA BOLSA
1.1. O Programa de Bolsa de Permanência Universitária (PBPU/UVA) é financiado com

recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) do Governo do Estado do
Ceará (Lei Complementar n° 37, 26/11/2003 - DOE de 27/11/2003), por meio do
Programa de Bolsa Acadêmicas de Inclusão Social (BSocial), da Fundação Cearense de
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), para o Programa de
Assistência Estudantil da UVA e destinado EXCLUSIVAMENTE a estudantes
regularmente matriculados em cursos de graduação da UVA, na modalidade presencial,
ofertados nos campi de Sobral e Ibiapaba, considerados em situação de
vulnerabilidade social, nos termos deste Edital.

1.2. O Programa de Bolsa de Permanência Universitária (PBPU/UVA), coordenado pela
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), constitui como estratégia de assistência
estudantil da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) por meio de auxílio
financeiro, na forma de bolsa, como forma de apoiar a permanência do estudante na
Universidade e seu desempenho acadêmico.

1.1. A participação no PBPU/UVA consiste em atuação dos estudantes, selecionados para o
Programa, em atividades acadêmicas ou administrativas ou desportivas em setores da
Universidade e, ainda, em setores externos a esta, em órgão ou instituições com os
quais a UVA mantém convênio e auxilio estudos, cabendo a concessão de auxílio
financeiro na forma de bolsa.
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1.3. O presente Edital e concessão das bolsas terão vigência até 31 de dezembro de 2023.

2. DA BOLSA PBPU/UVA
2.1. A bolsa PBPU/UVA é pessoal e intransferível e será concedida em forma pecuniária,

considerando a disponibilidade orçamentária e financeira do Governo do Estado do
Ceará.

2.2. O valor mensal da bolsa PBPU/UVA, a ser pago a cada bolsista, será de R$ 450,00
(Quatrocentos e cinquenta reais).

2.3. O pagamento será disponibilizado por meio de crédito em conta corrente do(a)
estudante, de acordo com as informações bancárias fornecidas, depositado até o 5º
(quinto) dia útil do mês subsequente.

2.4. O pagamento do auxílio financeiro referente à bolsa PBPU/UVA estará condicionado à
liberação de recursos pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (FUNCAP), sendo a PRAE responsável pela comunicação com os
candidatos aprovados para dar início às atividades do PBPU/UVA 2023.

2.5. O início de vigência da bolsa será a partir da data de assinatura do Termo de Outorga,
com duração prevista até 31 de dezembro de 2023.

3. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AOS CANDIDATOS
3.1. São requisitos necessários aos candidatos à participação no processo seletivo de que

trata este Edital:
a) Estar regularmente matriculado, cursando qualquer dos cursos de graduação da

UVA, na modalidade presencial, a partir do primeiro semestres;
b) Estar cursando a primeira graduação;
c) Possuir renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo por integrante do

núcleo familiar;
d) Não ser beneficiário de qualquer tipo de bolsa desta ou de outra instituição

pública, privada ou do terceiro setor;
e) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades do PBPU;
f) Não estar matriculado em outra Instituição de Ensino Superior;
g) Não possuir renda ou vínculo empregatício;
h) Atender aos critérios e normas exposta neste Edital.

4. DAS VAGAS
4.1. As vagas ofertadas para o Programa de Bolsa de Permanência Universitária

(PBPU/UVA), que serão distribuídas entre os setores acadêmicos e administrativos,
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, conforme subitem 1.3, podendo os
bolsistas admitidos no PBPU atuarem no apoio à Administração, Grupos de Estudos,
Grupos de Pesquisas, Laboratórios, Projetos de Iniciação Científica, Projetos de
Extensão e Esportes.
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4.2. O número de vagas, por modalidade e lotação serão divulgados após a liberação de
recursos pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FUNCAP).

4.3. Serão destinados 5% (cinco por cento) do total de vagas para pessoas com deficiência,
conforme a Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, condicionadas à apresentação
de laudo médico atualizado.
4.3.1. É obrigatório anexar ao processo de inscrição o laudo médico atualizado,

devidamente assinado e carimbado, com CRM do profissional emitente, o qual
deverá especificar o tipo de deficiência, com o código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID).

5. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
5.1. O Processo Seletivo de que trata este Edital seguirá o cronograma de atividades

indicado no Quadro 01, a seguir:

Quadro 01: Cronograma de Atividades | Edital Nº 03/2023-PRAE

ATIVIDADES PERÍODO

Publicação do Edital 17/02/2023

Período das INSCRIÇÕES 18/02 a 10/03/2023

Análise Documental 13 e 14 /03/2023

Divulgação das INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 15/03/2023

Interposição de RECURSO contra indeferimento de inscrição 16/03/20233

Resultado do julgamento dos RECURSOS contra Indeferimento de
Inscrição

20/03/2023

Divulgação das INSCRIÇÕES DEFERIDAS por setor 21/03/2023

ENTREVISTAS com os candidatos 22 e 23/03/2023

Prazo final para entregas das notas das entrevistas à PRAE 24/03/2023 até 12h

RESULTADO PRELIMINAR do Processo Seletivo 28/03/2023

Interposição de RECURSO contra o Resultado PRELIMINAR 29/03/2023

Resultado do julgamento dos RECURSOS contra o
Resultado PRELIMINAR

30/03/2023

RESULTADO FINAL do Processo Seletivo 31/03/2023

6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições estarão abertas no período de 18 de fevereiro de 2023 (a partir das

00h01min) a 10 de março de 2023 (até às 23h59min).
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6.2. A inscrição para o processo seletivo de discentes para o ingresso no programa será
realizada, EXCLUSIVAMENTE, via Internet, devendo o candidato proceder da seguinte
forma:
6.2.1. Acessar o Módulo Aluno, http://aluno.uvanet.br/, e ATUALIZAR os dados

pessoais (telefone, e-mail, endereço, etc).
6.2.2. Após atualização, selecione “Programa de Assistência Estudantil, opção Bolsas

e, a seguir, em Inscrição no Edital Nº 03/2023 – PBPU|PRAE|UVA”, onde
deverá preencher o formulário de inscrição e anexar os documentos solicitados.

6.2.3. É de responsabilidade do estudante manter atualizados os dados pessoais no
módulo aluno para a PRAE contactá-lo.

6.2.4. As inscrições finalizadas fora do prazo não são computadas pelo sistema. Assim,
para todos os efeitos, o candidato não será considerado inscrito neste processo
seletivo. Portanto o discente deverá FINALIZAR a inscrição até às 23h59min do
dia 10 de março de 2023, para que a mesma conste no sistema.

6.3. O processo de inscrição on-line constará das seguintes atividades:

6.3.1. Preenchimento da Identificação, dados acadêmicos, moradia, situação
socioeconômica familiar, relato familiar, dados bancários e justificativa da
necessidade de inclusão no PBPU.

6.3.2. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA FAMILIAR: nesta aba, é necessário o
preenchimento completo e correto, atentado para as informações prestadas
sejam compatíveis com os documentos apresentados e no campo da renda
familiar, é OBRIGATÓRIO informar a renda bruta de cada um dos membros do
núcleo familiar, desconsiderando o adiantamento de férias e o décimo terceiro
salário, através da apresentação do comprovante da renda mensal dos últimos
03 (três) meses anteriores à publicação deste edital.

6.3.3. BENEFÍCIOS OU PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO: estes benefícios serão
considerados como renda e deverão ser informados no campo renda familiar,
referente ao ano de 2023. Exemplo: Benefício Prestação Continuada (BPC);
Bolsa Família etc.

6.3.4. CÁLCULO DE RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR: este cálculo terá como
base a soma dos rendimentos brutos dividido pelo número de integrantes da
família que consta no resumo do Cadastro Único.

6.3.5. FOLHA DE RESUMO DO CADASTRO ÚNICO: aqui serão considerados os
membros do núcleo familiar cadastrados, não servirá como comprovante de
obtenção de renda mensal.

6.3.6. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: deverão ser anexados em PDF, sendo de
responsabilidade dos candidatos a qualidade das imagens, que deverão estar
legíveis:

a) Carteira de Identidade;
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b) Folha de resumo do Cadastro Único, atualizado. Deverá ser emitido no ano
2023, disponível no site CADÚNICO ou nos CRAS da sua cidade. Este documento
não servirá como comprovante de renda;

c) Situação Socioeconômica Familiar (ANEXO I);
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), do CANDIDATO, de CADA UM

DOS MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR (de acordo com a folha resumo do
Cadastro Único) e do PAI e MÃE, caso NÃO esteja no Cadastro Único mais
contribuem para rendimento e despesas do Candidato. Para transformar em
arquivo único, utilize a opção “juntar PDF”;

I. Carteira Digital - Gerar um PDF de todos os dados da Carteira, através do
aplicativo “App Carteira de Trabalho Digital” ou portal de serviços do
governo, no endereço eletrônico: Gov.br - Carteira de Trabalho de Digital;

II. Carteira Física - Para quem nunca teve a carteira assinada: Iniciar da página
da foto indo até a primeira página de Contrato de Trabalho, mesmo que em
branco, conforme modelo (ANEXO II);

III. Carteira Física - Para quem já teve contrato de trabalho formal: página da
foto e a impressão digital, página de qualificação civil, página com o último
contrato de trabalho e a página em branco após o último contrato de
trabalho, conforme modelo (ANEXO III);

IV. Declaração - Para quem não possui Carteira de Trabalho: ausência do
documento carteira de Trabalho (ANEXO IV).

e) Comprovante de obtenção de renda mensal do CANDIDATO, de CADA UM DOS
MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR (de acordo com a folha resumo do Cadastro
Único), maiores de 18 anos e do PAI e MÃE caso NÃO esteja no Cadastro Único,
mas que contribuam com a renda e despesas do Candidato. Este comprovante
deverá ser conforme atividade que o membros do núcleo familiar se enquadre,
a saber:

I. Para trabalhadores assalariados: Contracheque do pagamento de salário
(Contratados, Carteira de trabalho assinada, Servidor Público) ou Extrato de
Contribuição (CNIS), disponível no site Meu INSS;

II. Para aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC e outros benefícios
previdenciários: Extrato bancário contendo o nome do beneficiário, do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e valor do benefício ou Extrato de
pagamento, disponível no site Meu INSS;

III. Participação em programas sociais: Extrato bancário contendo o nome do
beneficiário, nome do Programas Sociais do Governo e valor recebido. (Ex:
Bolsa família, Auxilio Brasil, etc.) ou pelo o aplicativo CAIXA TEM;

IV. Para bolsistas e estagiários: Extrato bancário contendo o nome do
beneficiário, nome da Empresa e valor recebido ou termo de contrato. Ex:
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Estudantes com estágio remunerado, programa de bolsas FUNCAP, CNPq,
PIBID, Residência Pedagógica etc.;

V. Para autônomos e informais: Declaração de atividade autônoma/ informal.
Ex: Trabalhador sem renda fixa, vendedores ambulantes, camelôs, feirantes,
lavadores de carros, diarista, etc. (ANEXO V);

VI. Para pessoas que recebem pensão dos pais: Declaração de recebimento de
pensão alimentícia (ANEXO VI);

VII. Para pessoas que recebem ajuda: Declaração de Ajuda de Terceiros (ANEXO
VII);

VIII. Para pessoas que não exercem atividades remuneradas: Declaração que
não possui renda (ANEXO VIII);

f) Termo de Compromisso preenchido e assinado pelo candidato (ANEXO IX);
g) Cartão ou comprovante de abertura de conta no Banco BRADESCO ou cópia de

abertura de conta no Aplicativo NEXT (Banco Digital), contendo agência com
número e dígito e Conta Corrente, com número e dígito, em nome do
candidato.

h) Laudo médico autenticado, expedido nos últimos 6 (seis) meses, quando se
tratar de candidato com deficiência. O laudo deverá atestar o tipo e o grau ou
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença (CID).

6.4. A não apresentação dos documentos indicados nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”
do subitem 6.3, invalidará a participação do aluno no Processo Seletivo.

6.5. A falta de qualquer documento exigido ou a verificação de falsidade nos documentos e
informações apresentadas, bem como a falta de cumprimento de qualquer ato exigido
durante o Processo Seletivo, acarretará a exclusão do estudante do Processo Seletivo,
sem prejuízo da aplicação das medidas administrativas e judiciais cabíveis.

7. DO PROCESSO SELETIVO
7.1. O Processo Seletivo de que trata este Edital será realizado pela Pró-Reitoria de

Assuntos Estudantis (PRAE) em 02 (duas) etapas:
7.1.1. 1ª Etapa: De caráter classificatório e eliminatório e consistirá na conferência da

documentação, conforme item 6 deste Edital.
7.1.2. 2ª Etapa: Será classificatória e consistirá em Entrevista com os candidatos

aprovados na 1ª Etapa. A entrevista será feita pelo responsável pelo setor, cuja
vaga o candidato esteja concorrendo, sendo atribuída a pontuação de 0 a 10 a
cada candidato.

7.2. A lista de candidatos aptos à 2ª Etapa será divulgada no site http://www.uvanet.br/ >
Pró-Reitorias > Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) > Editais.
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7.3. A entrevista com os candidatos, referente à 2ª Etapa de seleção, terá como objetivo
identificar habilidades e potencialidades de cada candidato relacionado às áreas de
atuação do bolsista, conforme sua opção no ato da inscrição.

7.4. A entrevista será feita com os candidatos aprovados na 1ª Etapa, EXCETO com os
candidatos que concorrem nas modalidades Iniciação Científica (PIC/PBPU), Extensão
(PBEX/PBPU), Esportes e Auxílio Estudos.

7.5. Nas modalidades de Extensão, Iniciação Científica e Esportes, os estudantes serão
selecionados por professores responsáveis pelos respectivos projetos/ categorias.

7.6. A Lista de Frequência da entrevista (ANEXO X) e Resultado das Entrevistas (ANEXO XI)
deverá ser enviado à PRAE pelo responsável do setor de atuação do bolsista, de acordo
com a data prevista no item 5, através do formulário disponível no link Entrevista dos
Candidatos https://forms.gle/6FdFdVemYQzKH5mV8

7.7. O candidato que não comparecer à entrevista na data e horário agendados pelo setor
de atuação pretendido será considerado desistente do Processo Seletivo.

8. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
8.1. A CLASSIFICAÇÃO do candidato seguirá o resultado da pontuação obtida na entrevista.
8.2. A ordem de classificação dos candidatos dar-se-á segundo a ordem decrescente dos

pontos obtidos no Processo Seletivo.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Em caso de empate de candidatos, os seguintes critérios serão considerados nesta

ordem de prioridade:
a) Menor renda per capita familiar inferior ou igual a meio salário mínimo por

integrante do núcleo familiar;
b) Ser oriundo de escola pública (3º ano do Ensino Médio);
c) Maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA);
d) Maior idade;
e) Maior número de disciplinas matriculadas;
f) Menor tempo de vínculo com a Instituição;
g) Menor número de reprovações aferida em pontos percentuais;
h) Não ser beneficiado com programas de assistência estudantil na UVA.

10. DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO
10.1. Será considerada indeferida a inscrição do candidato nos seguintes casos:

a) Inscrição realizada com documentação incompleta;
b) Preenchimento incompleto da Situação Socioeconômica;
c) Possuir renda per capita familiar superior a meio salário mínimo por integrante do

núcleo familiar;
d) Não atender aos critérios estabelecidos neste Edital;
e) Documentação escaneada de forma ilegível e/ou desatualizada;
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f) Apresentar inscrição em situação de contradição, de incompatibilidade ou de
irregularidade referentes a quaisquer dos requisitos, bem como de omissões de
declarações necessárias e/ou prestação de falsas declarações;

g) Que descumpram qualquer exigência durante o processo de seleção.

11. DO RESULTADO
11.1. Os pedidos de inscrição serão considerados DEFERIDOS ou INDEFERIDOS após análise

documental, cabendo recurso, conforme o item 12 deste Edital:
a) INSCRIÇÃO DEFERIDA: quando a inscrição estiver de acordo com as exigências deste

Edital;
b) INSCRIÇÃO INDEFERIDA: quando o candidato não atender ao disposto no item 10.

11.2. O RESULTADO PRELIMINAR será divulgado conforme Cronograma de Atividades
indicado no item 5 e conterá a lista de candidatos classificados com as respectivas
pontuações.

11.3. O RESULTADO FINAL será divulgado conforme Cronograma de Atividades indicado no
item 5 e conterá a lista de candidatos APROVADOS e CLASSIFICADOS nos respectivos
setores.

12. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
12.1. Os candidatos poderão interpor RECURSO contra o INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO, e

contra o RESULTADO PRELIMINAR, devendo fazê-lo conforme os prazos estabelecidos
no cronograma de atividades indicado no Item 5 deste Edital, explicitando as razões e
fundamentando o pedido.

12.2. O recurso deverá ser feito por meio do Módulo Aluno (http://aluno.uvanet.br/),
devendo o candidato selecionar “Programa de Assistência Estudantil, opção Bolsas e, a
seguir, em Inscrição no Edital Nº 03/2023 – PRAE/UVA”. Acessar em seguida inscrição
realizada Ações > Interposição de Recurso.

12.3. Não serão aceitos recursos interpostos por meio de fax, telegrama, e-mail ou outro

meio que não seja o indicado neste Edital.

12.4. Não serão aceitos como recursos a apresentação de documentos obrigatórios que

deveriam ter sido apresentados pelos candidatos na etapa de inscrição do processo

seletivo, bem como a inserção de novos dados e de integrante do núcleo familiar.

12.5. Os recursos serão julgados pela PRAE, sendo vedada a multiplicidade de recursos pelo

mesmo candidato.

12.6. A PRAE não se responsabilizará por pedidos de recurso não recebidos ou fora do prazo
estabelecido, via Internet, por motivos de ordem técnica, falhas ou congestionamento
das linhas de comunicação.

12.7. Só serão aceitos recursos que tratem, exclusivamente, do indicado no subitem 12.1
deste Edital.
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12.8. Os recursos apresentados fora das especificações e do prazo estabelecidos neste Edital
serão indeferidos.

12.9. Os recursos serão julgados pela Comissão de Avaliação, instituída pela PRAE, sendo
esta soberana em suas decisões e única instância para recursos, não cabendo recursos
adicionais.

13. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
13.1. Os candidatos admitidos no PBPU/UVA deverão desenvolver atividades no setor de

atuação para o qual concorrem, conforme as modalidades a seguir:

13.1.1.Setor Administrativo: Estudantes de graduação presencial que desejam auxiliar
nas atividades administrativas nos diversos setores da Universidade.

13.1.2.Grupos de Estudo: Estudantes de graduação presencial que desejam participar
dos grupos de estudos cadastrados e aprovados no Edital da Pró-Reitoria de
Graduação (PROGRAD), que rege a apoio a grupos de estudos (AGE/PBPU)
seleção 2023.

13.1.3.Grupos de Pesquisa: Estudantes de graduação presencial que desejam
participar dos grupos de pesquisa cadastrados e aprovados no Edital da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) que rege a participação no
Programa de Iniciação Científica (AGP/PBPU), referente ao ano de 2023.

13.1.4.Laboratórios: Estudantes de graduação presencial que desejam auxiliar nas
atividades laboratoriais.

13.1.5. Iniciação Científica: Estudantes de graduação presencial selecionados pelos
professores responsáveis pelos projetos de pesquisa cadastrados e aprovados
no Edital da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) que rege a
participação no Programa de Iniciação Científica (PIC/PBPU), referente ao ano
de 2023.

13.1.6.Extensão: Estudantes de graduação presencial selecionados pelos professores
responsáveis pelos projetos de extensão cadastrados e aprovados no Edital da
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX), que rege a participação no
Programa de Extensão (PBEX/PBPU), seleção 2023.

13.1.7.Esportes: Estudantes de graduação presencial que praticam esportes de
participação e competição nas diversas modalidades.

13.1.8.Auxílio Estudos: Estudantes de graduação presencial que estarão no 1º período
em 2023.1 e no 2º período em 2023.2 que residem fora da sede do município
de Sobral. Deverão frequentar aulas matriculadas.
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13.2. É vedado ao aluno candidatar-se à vaga de bolsista para atuar na Coordenadoria do
Curso no qual esteja matriculado.

13.3. As bolsas ofertadas pelo Programa de Bolsa de Permanência Universitária (PBPU/UVA)
para os bolsistas das modalidades Extensão, Iniciação Científica, Grupos de Pesquisa e
Grupos de Estudo, serão distribuídas conforme resultados dos editais nº 62/2022 -
PROEX; Edital nº 61/2022 - PRPPG e Edital nº 60/2023 - PROGRAD.

13.4. Os orientadores responsáveis pelos projetos de pesquisa ou de extensão, aprovados
nos Editais da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) e da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura (PROEX), após a Divulgação das INSCRIÇÕES DEFERIDAS, deverão
indicar o bolsista através do formulário disponível no link Indicação do Bolsista
https://forms.gle/RAhKuJDQeT9nC2VX8.

13.5. Será destinado somente uma bolsa PBPU para cada grupo de Estudo e/ou Pesquisa,
dentro do limite de cotas disponíveis para o Programa.
13.5.1. Havendo o aumento do número de bolsas para o PBPU, poderá ser concedida

mais de uma bolsa para cada grupo, a critério da PRAE.
13.6. Serão convocados os candidatos aprovados até o limite de vagas destinadas para cada

setor de atuação do bolsista, sendo a convocação do candidato realizada de acordo
com a classificação no Resultado Final.

13.7. Os candidatos APROVADOS e NÃO CLASSIFICADOS, irão compor o Cadastro Reserva,
seguindo a ordem de classificação, podendo ser convocados pela PRAE diante da
necessidade de substituições de bolsistas, por desistência ou exclusão de candidatos
aprovados, ou pelo surgimento de novas cotas de bolsas.

14. DA INCLUSÃO NO PBPU E RECEBIMENTO DA BOLSA
14.1. Para efetivação da inclusão no PBPU/UVA, após a Divulgação das INSCRIÇÕES

DEFERIDAS, os candidatos aprovados deverão preencher o formulário disponível no
link Dados Bancários https://forms.gle/VM8mKfnMDhys93a48 e anexar imagem do
cartão do Banco Bradesco (CONTA CORRENTE) ou abertura de conta no Aplicativo
NEXT (Banco Digital), em nome do bolsista.

14.2. O recebimento do valor referente à bolsa PBPU/UVA estará sujeito à liberação de
recursos pela FUNCAP, sendo a PRAE responsável pela comunicação com os candidatos
aprovados para dar início às atividades do PBPU/UVA e início do recebimento da bolsa.
O pagamento será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente.

14.3. Para a efetivação da inclusão no PBPU/UVA será necessário, também, a assinatura do
Termo de Outorga.

15. DO DESLIGAMENTO DA BOLSA
15.1. O bolsista poderá ser desligado do PBPU/UVA, a qualquer tempo, nos seguintes casos:

a) Por abandono ou trancamento total de matrícula;
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b) Por constatação de inveracidade das informações prestadas em qualquer etapa do
processo seletivo e período de vigência da bolsa;

c) Desempenho insatisfatório das atividades no setor no qual está lotado;
d) Ter mais de uma reprovação por nota ou falta no período de vigência da bolsa;
e) Por ter concluído o curso de graduação;
f) Por não entregar a frequência mensal e relatórios exigidos;
g) Por acúmulo de bolsas;
h) Por adquirir, durante vigência da bolsa, vínculo empregatício;
i) Por solicitação do bolsista.

15.2. O bolsista poderá solicitar o desligamento do Programa acessando o link
http://aluno.uvanet.br/ , na opção “requerimento on-line >  desligamento PBPU”.

15.3. O supervisor poderá solicitar o desligamento ou remanejamento do bolsista no
Programa através do formulário desligamento PBPU https://forms.gle/
zBHNxSDRUyQH3Diz8.

16. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA
16.1. O bolsista deverá enviar, mensalmente, à PRAE a Folha de Frequência, com assinatura e

carimbo do chefe imediato do setor, preenchendo o formulário disponível no link
Frequência https://forms.gle/fUdgtdHPBr4GoBsAA e anexar a folha de frequência, até
o quinto dia útil de cada mês,  que estará disponibilizada na página da PRAE.

16.1.1.A frequência do bolsista da modalidade Auxílio Estudos deverá ser assinada
pelo coordenador do seu curso.

16.2. Participar ativamente de eventos promovidos pela PRAE, como o Encontro do
Programa de Bolsa de Permanência Universitária, Encontro de Extensão, Encontro de
Iniciação Científica, dentre outros que a PRAE venha a realizar durante a vigência do
presente Edital.

16.3. Cumprir efetivamente a carga horária de acordo com o Termo de Compromisso,
preenchido e assinado pelo candidato (ANEXO IX).

16.4. A carga horária será cumprida pelo bolsista de forma presencial, durante o período de
vigência da bolsa.

16.5. Informar ao setor em que está lotado e à PRAE sobre qualquer mudança que venha a
prejudicar ambas as partes (setor e bolsista), bem como sobre eventual solicitação de
Outorga de Grau, o que implicará o desligamento imediato do bolsista do PBPU.

16.6. O bolsista deverá enviar no final da bolsa à PRAE, o Relatório de Atividades com
assinatura e carimbo do chefe imediato do setor, até o dia 15 de Janeiro de 2024
acessando o formulário disponível no link Relatório Final do PBPU 2023
https://forms.gle/1BydnzTmbTGhcDLAA.
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17. DA CERTIFICAÇÃO
17.1. Estará apto à Certificação o discente que cumprir integralmente o período de vigência

da bolsa com frequência mínima de 75%, e tendo entregue o Relatório Final e com
avaliação de desempenho nos critérios: Excelente ou Muito Bom ou Bom.

17.2. O bolsista que não permanecer em atividade durante todo o tempo de vigência do
programa, uma vez apresentado o relatório de atividades (parcial) e validada a
frequência no período considerado, terá direito a uma Declaração de Participação com
indicação do número de horas dedicadas.

17.3. A certificação estará disponível somente em Março 2024, o bolsista poderá solicitar a
certificação do Programa acessando o link http://aluno.uvanet.br/ , na opção
“requerimento on-line >  declaração do PBPU”.

17.4. O bolsista da modalidade Auxílio Estudos não receberá certificação.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. A inscrição do candidato implicará conhecimento absoluto das exigências e aceitação

tácita das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste
Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento a qualquer título,
época ou pretexto.

18.2. A inexatidão das informações ou irregularidades nos documentos, mesmo que
verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da assinatura do Termo de
Compromisso de bolsista, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou
criminal.

18.3. O bolsista PBPU/UVA poderá acumular, simultaneamente, benefícios do Programa de
Residência Universitária.

18.4. É vedado o acúmulo de outras bolsas como, PIBIC/CNPq, PIBIT/CNPq, PBPI/FUNCAP,
PIBID, PET, Residência Pedagógica, Estágios Remunerados, dentre outros.

18.5. A PRAE poderá, caso julgue necessário e, consultada a Reitoria da UVA, realizar outro
Processo Seletivo no semestre subsequente.

18.6. A PRAE, como gestora do Programa de Bolsa de Permanência Universitária (PBPU/UVA)
poderá, quando necessário, remanejar as vagas de setores ociosos para setores com
maior demanda, podendo, ainda, remanejar os bolsistas, conforme a necessidade dos
mesmos ou dos setores, a qualquer tempo.

18.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todo o processo de seleção na
página eletrônica da UVA (www.uvanet.br), bem como manter atualizados os seus
dados de contatos (e-mail, telefone e endereço) no Módulo Aluno.

18.8. A qualquer tempo este Edital poderá ser alterado ou revogado, no todo ou em parte,
por motivo de interesse público, sem que isso implique direito de indenização de
qualquer natureza.
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18.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação e pela PRAE, conforme a
natureza da matéria, respeitados a legislação em vigor e os procedimentos internos
desta IES.

Campus Betânia, Sobral-CE, 14 de fevereiro de 2023.

Mércia Maria Bôto Ponte
Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Estudantis
Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA

Portaria 451/2022

Profª. Drª. Izabelle Mont’Alverne Napoleão Albuquerque
Reitora
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EDITAL Nº 03/2023 - PRAE
ANEXO I – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA FAMILIAR

OBS: Preencher o quadro abaixo com as informações de todas as pessoas do grupo familiar, inclusive o candidato, conforme folha

de resumo do Cadastro Único. Imprimir este anexo quantos forem necessários para suprimir a quantidade de pessoas.

Nome do Candidato: Ocupação:

Parentesco Idade Estado Civil Escolaridade Deficiência Doença Crônica

Tipo de renda: ()Nenhuma ()Bolsa ()CTPS ()Contrato ()Estágio ()INSS ()Informal/autônomo ()Programas do Governo

Qual?_____________________________________________________________________Valor (R$)____________

 

Nome: Ocupação:

Parentesco Idade Estado Civil Escolaridade Deficiência Doença Crônica

Tipo de renda: ()Nenhuma ()Bolsa ()CTPS ()Contrato ()Estágio ()INSS ()Informal/autônomo ()Programas do Governo

Qual?_____________________________________________________________________Valor (R$)____________

 

Nome: Ocupação:

Parentesco Idade Estado Civil Escolaridade Deficiência Doença Crônica

Tipo de renda: ()Nenhuma ()Bolsa ()CTPS ()Contrato ()Estágio ()INSS ()Informal/autônomo ()Programas do Governo

Qual?_____________________________________________________________________Valor (R$)____________

 

Nome: Ocupação:

Parentesco Idade Estado Civil Escolaridade Deficiência Doença Crônica

Tipo de renda: ()Nenhuma ()Bolsa ()CTPS ()Contrato ()Estágio ()INSS ()Informal/autônomo ()Programas do Governo

Qual?_____________________________________________________________________Valor (R$)____________

 

Total de Componentes do grupo Familiar? Total de Renda Familiar? Renda Mensal Per Capita?

Assumo inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas neste formulário e declaro estar ciente das penalidades cabíveis previstas no art.
299 do Código Penal Brasileiro. Assino a presente declaração responsabilizando-me pelo seu conteúdo e estou ciente da responsabilização administrativa, civil e
penal, por qualquer informação ou documentação falsa.

___________________/____, ______ de ______________ de 20___.

________________________________________________

ASSINATURA DO ESTUDANTE
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EDITAL Nº 03/2023 - PRAE
ANEXO II – MODELO DA CÓPIA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS)

PARA QUEM NUNCA TEVE A CARTEIRA ASSINADA
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EDITAL Nº 03/2023 - PRAE
ANEXO III – MODELO DA CÓPIA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS)

PARA QUEM TEVE A CARTEIRA ASSINADA
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EDITAL Nº 03/2023 - PRAE
ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO

(maiores de 18 anos)

Eu,_________________________________________________________________, portador

RG:______________________ e inscrito no CPF:_____._____._____-____. DECLARO, para

fins de direito, sob as penas da Lei, não possuo Carteira de Trabalho e Previdência Social

(CTPS).

Local/Data:__________________________, ______ de ________________ 20_____.

__________________________________________

Assinatura do Declarante

Código Penal,
Estelionato: Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Falsidade Ideológica: Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de
um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
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EDITAL Nº 03/2023 - PRAE
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE INFORMAL/AUTÔNOMO

Eu,________________________________________________________________________,

nacionalidade __________________________, estado civil __________________________,

profissão _______________________________________________ portador(a) da Cédula de

Identidade Nº__________________, e inscrito sob CPF _____._____._____-____, residente e

domiciliado(a) na cidade/UF ________________________________________________, na

Rua/Avenida _________________________________________________________________

Nº_____, Bairro:_____________________________________________________________.

DECLARO, para fins de direito, sob as penas da Lei, que não mantenho vínculo empregatício

com pessoa física ou jurídica, mas que exerço atividade (autônomo/informal)___________, e

recebo rendimentos no valor de R$ ________ mensalmente, referentes ao trabalho de

___________________________________________________________________________

_________________________________ (descrever a atividade/profissão que desempenha).

Local/Data:__________________________, ______ de ________________ 20_____.

__________________________________________

Assinatura do Declarante

Código Penal,
Estelionato: Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Falsidade Ideológica: Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de
um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
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EDITAL Nº 03/2023 - PRAE
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

(Modelo para candidato ou para membro da família)

Eu,________________________________________________________________________,

(informar o nome do recebedor da pensão alimentícia) portador(a) da Cédula de Identidade

RG Nº__________________, e inscrito sob CPF _____._____._____-____. DECLARO, para

fins de direito, sob as penas da Lei, que que recebo a quantia de R$ ________ mensais

referente a Pensão Alimentícia, paga pelo ____________________ (informar o grau de

parentesco) Sr. (a) ____________________________________________ (informar o nome

da pessoa que paga a pensão) portador(a) da Cédula de Identidade RG

Nº___________________, e inscrito sob CPF . . .- .

Local/Data:__________________________, ______ de ________________ 20_____.

__________________________________________

Assinatura do Declarante

Código Penal,
Estelionato: Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Falsidade Ideológica: Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de
um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
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EDITAL Nº 03/2023 - PRAE
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE AJUDA DE TERCEIROS

Eu,________________________________________________________________________,

(informar o nome do recebedor da ajuda) portador(a) da Cédula de Identidade RG

Nº__________________, e inscrito sob CPF _____._____._____-____. DECLARO, para os

devidos fins direito, que recebo ajudo de ____________________ (informar o grau de

parentesco) Sr. (a) ___________________________________________________________

(informar o nome da pessoa que ajuda) ajuda-me da seguinte forma:

( ) Ajuda de financeira Valor R$_______

( ) Ajuda de Materiais: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Local/Data:__________________________, ______ de ________________ 20_____.

__________________________________________

Assinatura do Declarante

Código Penal,
Estelionato: Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Falsidade Ideológica: Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de
um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
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EDITAL Nº 03/2023 - PRAE
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI RENDA

(Modelo para candidato ou para membro da família, maior de 18 anos)

Eu, ______________________________________________________portador(a) da Cédula

de Identidade RG Nº__________________, e inscrito sob CPF _____._____._____-____.

DECLARO, para fins de direito, sob as penas da Lei, que:

( ) Sou Estudante

( ) Sou Dona de Casa

( ) Estou atualmente desempregado

Declaro que, atualmente, NÃO RECEBO renda oriunda de salários, proventos, pensões,
pensões alimentícias, aposentadorias, benefícios sociais, comissões, pró-labore, programas
de bolsas, estágios outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos de
atividade informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, e quaisquer outros,
mantendo-me da seguinte forma: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Local/Data:__________________________, ______ de ________________ 20_____.

_________________________________________

Assinatura do Declarante

Código Penal,
Estelionato: Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Falsidade Ideológica: Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de
um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

_____________________________________________
Reconhecida pela Portaria Nº 821/ MEC - D.O.U. de 01/06/1994

Campus Betânia - Avenida da Universidade, 850 - Betânia - CEP 62.040-370 | Sobral - Ceará
(88) 3677-4214 | prae@uvanet.br | www.uvanet.br

mailto:reitoria@uvanet.br


EDITAL Nº 03/2023 - PRAE
ANEXO IX  – TERMO DE COMPROMISSO

Eu,________________________________________________________________________,

nacionalidade ______________________, naturalidade _________________/________,

estado civil __________________________, portador(a) da Cédula de Identidade

Nº__________________, e inscrito sob CPF _____._____._____-____, residente e

domiciliado(a) na cidade/UF ________________________________________________, na

Rua/Avenida _________________________________________________________________

Nº_____, Bairro:____________________________________________________________,

estudante do Curso de ______________________________________________ da Universidade

Estadual Vale do Acaraú - UVA, ingresso em ________________.

DECLARO, para os devidos fins de direito, que dedicarei o mínimo de 20 (vinte) horas semanais

às atividades no turno ao qual me candidato, sem prejuízo às minhas atividades discentes

regulares, durante o período de vigência da bolsa e,

Declaro, ainda, que a produção intelectual (científica e tecnológica) desenvolvida durante a

vigência da presente bolsa é de propriedade da Universidade Estadual Vale do Acaraú sobre

a responsabilidade do meu orientador, de forma que tenho pleno conhecimento dos termos

que regem o Processo Seletivo PBPU/UVA 2023 e de seus Anexos, assim concordando,

integralmente e sem qualquer restrição, com as condições do mesmo.

Local/Data:__________________________, ______ de ________________ 20_____.

__________________________________________

Assinatura do Declarante
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EDITAL Nº 03/2023 - PRAE
ANEXO X - LISTA DE FREQUÊNCIA DOS CANDIDATOS A ENTREVISTA

Uso exclusivo para supervisores

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

Setor:

Supervisor:

Tel.: E-mail:

Nº Nome do candidato Assinatura

Sobral, _____ de ____________ de 20___

______________________________________

carimbo e assinatura do Responsável
No caso de não ter carimbo assinar de forma legível
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EDITAL Nº 03/2023 - PRAE
ANEXO XI - RESULTADO DAS ENTREVISTAS DOS CANDIDATOS

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

Setor:

Supervisor:

Tel.: E-mail:

Nº Nome do candidato Data/Horário Nota

Sobral, _____ de ____________ de 20___

______________________________________

carimbo e assinatura do Responsável
No caso de não ter carimbo assinar de forma legível
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EDITAL Nº 03/2023 - PRAE
ANEXO XII - CRITÉRIO PARA VAGAS

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

SETOR PRÉ-REQUISITO

Reitoria

Secretária Executiva
Todos os Cursos

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD

Coordenadoria de Planejamento
Cursos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD

Coordenadoria de Administração
Cursos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)

Pró-Reitoria de Gestão Pessoas - PROGEP

Atendimento

Cursos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e Centro

de Filosofia, Letras e Educação (CENFLE)

Pró-Reitoria de Gestão Pessoas - PROGEP

Células de Terceirização

Cursos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e Centro

de Filosofia, Letras e Educação (CENFLE)

Pró-Reitoria de Gestão Pessoas - PROGEP

Departamento de Recursos Humanos - DRH
Cursos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD

Atendimento
Todos os Cursos. Ter conhecimento básico de informática.

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD

Coordenadoria de Estágios

Todos os Cursos. Ter conhecimento básico de informática

(Excel).

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD

Departamento de Ensino de Graduação - DEG
Todos os Cursos. Ter conhecimento básico de informática.

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD

Setor de Diploma
Todos os Cursos. Ter conhecimento básico de informática.

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD

Setor de Arquivo
Curso de História

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD

Setor dos Programas de Ensino (Residência Pedagógica, PIBID e PET)
Todos os Cursos. Ter conhecimento básico de informática

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEX

Divisão Administrativa de Registros da Extensão - DARE
Curso de Administração, Ciências Contábeis

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEX

Memorial da Educação Superior de Sobral - MESS
Curso de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Letras
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Pró-reitoria De Extensão E Cultura - PROEX

Apoio às Ações Institucionais de Extensão

Todos os cursos. Ter conhecimentos em mídias sociais, domínio

da norma culta da Língua Portuguesa, habilidade para escrever

textos, habilidade para fotografar e gravar vídeos, boa oratória

e capacidade de se expressar bem, criatividade e proatividade

Pró-reitoria De Extensão E Cultura - PROEX

Apoio ao cursinho Pré-Vestibular - PREVEST

Todos os cursos. Ter habilidades em informática (editor de

texto, planilha excel, e organização das redes sociais)

Pró-Reitoria de Educação Continuada - PROED

Atendimento
Todos os Cursos

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG

Coordenadoria de Pós-Graduação
Todos os cursos

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG

Coordenadoria de Pesquisa
Todos os cursos

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG

Coordenadoria do Núcleo de Inovação Tecnológica e Social - NITS
Todos os cursos

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG

Coordenadoria de Incentivos e Capacitação Docente
Todos os cursos

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE

Atendimento
Todos os cursos, exceto residentes.

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE

Restaurante Universitário

Todos os cursos. Ter disponibilidades nos horários

Manhã 11h às 15h ou

Noite 17h às 21h

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE

Núcleo de Apoio Psicopedagógico, Inclusão e Saúde - NAPIS
Todos os cursos, exceto residentes.

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE

Coordenadoria de Esportes
Curso de Educação Física

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE

Auxílio Estudos (Frequentar aulas matriculadas)

Todos os cursos. Estar matriculado em todas as disciplinas no 1º

período em 2023.1 e no 2º período em 2023.2 e residir fora da

sede do município de Sobral.

UNIDADE ADMINISTRATIVAS

SETOR PRÉ-REQUISITO

Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional - ACMI

Todos os cursos. Ter conhecimentos em mídias sociais, domínio

da norma culta da Língua Portuguesa, habilidade para escrever

textos, habilidade para fotografar e gravar vídeos, boa oratória

e capacidade de se expressar bem, criatividade e proatividade

Biblioteca Central | Campus Betânia

Atendimento

Todos os Cursos, exceto do Curso Integral: Biologia, Ciências da

Computação, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Civil,

Química e Zootecnia

Biblioteca Central | Campus Betânia Curso de Ciências da Computação
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Repositório Institucional

Biblioteca do Campus CIDAO | CCET (Campus CIDAO)

Todos os Cursos, exceto do Curso Integral: Biologia, Ciências da

Computação, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Civil,

Química e Zootecnia

Biblioteca do Campus Derby | CCS (Campus Derby)
Todos os cursos, desde que o bolsista não esteja matriculado

em disciplinas no horário solicitado para a bolsa.

Biblioteca do Campus Junco | CCH (Campus Junco)

Todos os Cursos, exceto do Curso Integral: Biologia, Ciências da

Computação, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Civil,

Química e Zootecnia.

Cerimonial

Cursos de Letras, Pedagogia, Administração, Direito e

Enfermagem. Ter Habilidades: Boa oralidade, habilidade na

escrita e comunicação visual, tanto para produção de conteúdo

de texto quando para conteúdo em vídeos; disposição em

ajudar, organizações, domínio em ferramentas digitais,

disponibilidade

Comissão Executiva do Processo Seletivo - CEPS (Campus CIDAO) Todos os Cursos

Comissão Interna de Licitação - CIL Todos os Cursos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP (Campus Derby) Todos os Cursos

Divisão de Material de Patrimônio - DIMAP
Curso de Administração, Ciências Contábeis, Ciências da

Computação, Direito e Matemática

Incubadora Universitária de Empreendimentos Econômicos Solidários -

IEES/UVA
Todos os Cursos

Incubadora Universitária de Empreendimentos Econômicos Solidarios -

IEES/UVA - Apoio às atividades de extensão
Todos os Cursos. Ser residente de Santana do Acaraú

Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Empreendedores - LIFE Todos os Cursos

Comissão Própria de Avaliação - CPA Todos os Cursos

Núcleo de Educação À Distância - NEAD Todos os Cursos

Núcleo de Línguas Estrangeiras - NUCLE

Atendimento

Todos os Cursos. Ter habilidade com computador e

atendimento ao público.

Núcleo de Línguas Estrangeiras - NUCLE

Projeto de Internacionalização
Curso de Letras Inglês com nível de proficiência alta em inglês.

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Célula de Desenvolvimento de Sistemas

Curso de Ciências da Computação, disciplina de linguagem de

programação concluída
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Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Célula de Manutenção em Hardware e Software

Curso de Ciências da Computação, disciplina de hardware ou

equivalente

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Célula de Infraestrutura e Redes

Curso de Ciências da Computação, disciplina de Redes de

Computadores

Prefeitura do Campus Betânia

Atendimento
Todos os Cursos.

Prefeitura do Campus Betânia

Almoxarifado
Todos os Cursos.

Prefeitura do Campus CIDAO

Todos os Cursos, exceto Cursos Integral: Biologia, Ciências da

Computação, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Civil,

Química e Zootecnia.

Prefeitura do Campus Derby Todos os cursos, Ter habilidade básicas de informática.

Prefeitura do Campus Junco Todos os Cursos.

Protocolo Todos os Cursos.

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADA – CCSA (Campus Betânia)

SETOR PRÉ-REQUISITO

Coordenadoria do Curso de Administração
Todos os Cursos, exceto do Curso de Administração. Todos os cursos,

ter conhecimento de informática básica (Escritório Linux e Google)

Coordenadoria do Curso de Ciências Contábeis
Todos os Cursos, exceto do Curso de Ciências Contábeis. Ter

habilidade no documento de texto e planilhas.

Coordenadoria do Curso de Direito Todos os Cursos, exceto do Curso de Direito

Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ Curso de Direito

CENTRO DE FILOSOFIA, LETRAS E EDUCAÇÃO – CENFLE (Campus Betânia)

SETOR PRÉ-REQUISITO

Direção do Centro de Filosofia, Letras e Educação - CENFLE
Todos os Cursos, exceto dos Cursos do Centro de Filosofia, Letras e

Educação - CENFLE

Coordenadoria do Curso de Pedagogia Todos os Cursos, exceto do Curso de Pedagogia

Coordenadoria do Curso de Letras Todos os Cursos, exceto do Curso de Letras.
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Coordenadoria do Mestrado Acadêmico em Filosofia Todos os Cursos, exceto do Curso de Filosofia

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET (Campus CIDAO)

SETOR PRÉ-REQUISITO

Direção do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET Todos os Cursos

Coordenadoria do Curso de Ciências da Computação Todos os Cursos, exceto do Curso de Ciências da Computação

Coordenadoria do Curso de Engenharia Civil
Todos os Cursos, exceto do Curso de Engenharia. O bolsista não esteja

matriculado em disciplinas no horário solicitado para a bolsa.

Coordenadoria do Curso de Física
Todos os Cursos, exceto dos Cursos do Centro de Ciências Exatas e

Tecnologia - CCET e Enfermagem

Coordenadoria do Curso de Matemática

Secretaria
Todos os Cursos, exceto do Curso de Matemática e Enfermagem

Coordenadoria do Curso de Química Todos os Cursos, exceto do Curso de Química

Coordenadoria do Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios
Todos os Cursos, exceto do Curso de Tecnologia em Construção de

Edifícios

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E BIOLÓGICAS – CCAB (Campus Betânia)

SETOR PRÉ-REQUISITO

Coordenadoria do Curso de Biologia Cursos de Administração e Pedagogia

Coordenadoria do Curso de Zootecnia
Todos os Cursos, exceto do Curso de Zootecnia. Ter conhecimento de

informática básica (Escritório Linux e Google)

Coordenadoria do Mestrado em Zootecnia Todos os Cursos, exceto do Curso de Zootecnia. Ter boa comunicação

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS – CCH (Campus Junco)

SETOR PRÉ-REQUISITO

Direção do Centro de Ciências Humanas – CCH
Todos os Cursos, exceto dos Curso de Centro de Ciências Humanas –

CCH
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Coordenadoria do Curso de Ciências Sociais Todos os Cursos, exceto do Curso de Ciências Sociais.

Coordenadoria do Curso de Geografia
Todos os Cursos, exceto do Curso de Geografia. Ter conhecimento de

informática básica (Escritório Linux e Google)

Coordenadoria do Curso de História Todos os Cursos, exceto o Curso de História.

Revista Homem, Espaço e Tempo
Todos os Cursos. Ter habilidade em informática (Escritório Linux e

Google)

Revista Historiar Cursos de Ciências de Computação e História

CENTRO DE CIÊNCIAS SAÚDE – CCS (Campus Derby)

SETOR PRÉ-REQUISITO

Direção de Centro de Ciências Saúde – CCS Todos os Cursos, exceto do Curso de Enfermagem e Educação Física

Coordenadoria do Curso de Educação Física Todos os Cursos, exceto do Curso de Enfermagem e Educação Física

Coordenadoria de Estágio do Curso de Educação Física Todos os Cursos.

Coordenadoria do Curso de Enfermagem Todos os Cursos, exceto do Curso de Enfermagem

Coordenadoria de Pos-Graduação em Saúde da Família

Coordenadoria do Mestrado | Coordenadoria do Doutorado
Todos os Cursos.

Complexo Esportivo | Almoxarifado do Curso de Educação Física Cursos de Educação Física

LABORATÓRIO

LABORATÓRIO VÍNCULO CAMPUS PRÉ-REQUISITO

Brinquedoteca Pedagogia BETÂNIA Curso de Pedagogia

Laboratório de Práticas Contábeis Ciências Contábeis BETÂNIA
Todos os Cursos, exceto do curso de

Ciências Contábeis

Laboratório de Estudos da Política – LEPOL Filosofia BETÂNIA Curso de Filosofia.

Laboratório de Estudos Hegelianos – LEH Filosofia BETÂNIA Cursos de Filosofia, Letras ou Pedagogia

Laboratório de Estudos Linguísticos e Literários - LEEL Letras BETÂNIA Todos os cursos

Herbário Biologia BETÂNIA Curso de Biologia
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Laboratório de Biologia Experimental e Bioquímica – LABEX Biologia BETÂNIA Curso de Biologia

Laboratório de Biologia Vegetal Biologia BETÂNIA Curso de Biologia

Laboratório de Ecologia de Comunidades Aquáticas e

Ecofisiologia Comportamental
Biologia BETÂNIA Curso de Biologia

Laboratório de Galpão Experimental de Galinhas Postura –

GAEXP
Zootecnia FAEX

Curso de Zootecnia, a partir do 3º

semestre

Laboratório de pesquisa em pequenos ruminantes – LAPER Zootecnia BETÂNIA

Curso de Zootecnia (Ter cursado a

disciplina de ovinos) e Computação. Ter

habilidades com excel e programa

computacionais

Laboratório de Tecnologia de Produtos Agropecuários – TPA Zootecnia BETÂNIA Curso de Zootecnia, a partir de 4° período

Laboratório do Curso de Ciências da Computação I
Ciências da

Computação
CIDAO Todos os Cursos

Laboratório do Curso de Ciências da Computação II
Ciências da

Computação
CIDAO Todos os Cursos

Laboratório de Estruturas e Materiais de Construção Engenharia Civil CIDAO Curso de Engenharia Civil

Laboratório de Mecânica dos Solos Engenharia Civil CIDAO Curso de Engenharia Civil

Laboratório de Informática do Curso de Física Física CIDAO Curso de Ciências da Computação

Laboratório de Didático de Física Física CIDAO Curso de Física, a partir do 4º período

Laboratório de Raio X Física CIDAO
Todos os cursos, Ter habilidade básicas de

informática.

Laboratório de Ensino em Matemática - LEMA Matemática CIDAO Curso de Matemática.

Laboratório de Informática do Curso de Matemática - LIMA Matemática CIDAO Curso de Matemática

Laboratório de Cromatografia e Eletroquimica - LACRE Química BETÂNIA Curso de Química

Laboratório de Memórias e Práticas Cotidianas – LABOME

Administrativo
Ciências Sociais JUNCO Curso de Ciências Sociais

Núcleo de Extensão e Pesquisa em Desenvolvimento

Territorial – NEDET
Ciências Sociais JUNCO Curso de Ciências Sociais

Núcleo de Práticas e Estudos em Sociologia – NUPES Ciências Sociais JUNCO
Cursos de Ciências Sociais, História,

Geografia, Filosofia, Pedagogia, Letras.

Laboratório de Geoprocessamento e Recursos Hídricos –

LAGERH
Geografia JUNCO Todos os cursos

Laboratório de Pesquisa e Ensino de Geografia – LAPEGEO Geografia JUNCO

Curso de Pedagogia e Geografia. Ter

afinidade com temas da geografia como

cidade, urbanização, população, educação,

história da cidade, ensino, patrimônio.

Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais – LEURB Geografia JUNCO Cursos de Geografia

Laboratório de Ensino e Aprendizagem em História – LEAH História JUNCO Todos os cursos da área de humanas
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licenciaturas, pedagogia, informática

Núcleo de Estudos e Documentação Histórica – NEDHIS História JUNCO
Cursos de História, Letras e Ciências

Sociais.

Laboratório de Informática do CCH Direção JUNCO Todos os cursos

Laboratório de Fisiologia do Esforço – LAFESF Educação Física DERBY

Curso de Educação Física, ter cursado e

aprovado nas disciplinas Fisiologia

Humana e Fisiologia do Exercício.

Laboratório de Informática do CCS Direção DERBY Curso de Educação Física

Laboratório Virtual de Anatomia – LVA Educação Física DERBY Curso de Educação Física

Laboratório de Enfermagem – LABEN Enfermagem DERBY Curso de Enfermagem.

Laboratório de Microbiologia, Parasitologia e Imunologia Enfermagem DERBY

Cursos na área da saúde (educação física,

enfermagem) e nas áreas das ciências

(biologia, química, física e matemática)

PROGRAMA DE EXTENSÃO: AÇÕES INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO

PROJETO Pré-Requisito

Projeto Céu de Estrelas

Facilitador de observação astronômica
Cursos de Geografia, Engenharia

Civil, Ciência da Computação, Filosofia,
Pedagogia

Facilitador para museu eclipse, planetário
e museu interativo

Cursos de Geografia, Engenharia Civil,
Computação, Filosofia, Física e Pedagogia.

Projeto Criancidade

Monitor de Recreação Educação Física
Curso de Educação Física. Gostar de Trabalhar
com crianças; Paciência; Criatividade; Foco no

resultado; Boa comunicação; Proatividade

Monitor de Recreação pedagogia
Curso de Pedagogia. Gostar de Trabalhar com

crianças; Paciência; Criatividade; Foco no
resultado; Boa comunicação; Proatividade

Projeto Prata da Casa Agente Musical
Todos os cursos. Ter interesse por artes ou

apresentar habilidade artística, musical e etc.

Projeto Ritmize_Campus Betânia Facilitador de Educação Física Curso de Educação Física

Projeto Ritmize_Campus CIDAO Facilitador de Educação Física Curso de Educação Física

Projeto Laboral Facilitador de Educação Física Curso de Educação Física

Projeto Vivart Apoio à produção cultural Curso de História

Projeto Visualidades Apoio à Coordenadoria Curso de Ciências Sociais
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PREVEST

Facilitador Biologia
Curso de Biologia. Ter interesse na área de

docência, didática, criatividade, assiduidade e
pontualidade.

Facilitador Física
Curso de Fisica. Ter interesse na área de docência,
didática, criatividade, assiduidade e pontualidade.

Facilitador Geografia
Curso de Geografia. Ter interesse na área de

docência, didática, criatividade, assiduidade e
pontualidade.

Facilitador História
Curso de História, Direito e filosofia. Ter interesse

na área de docência, didática, criatividade,
assiduidade e pontualidade.

Facilitador Língua Estrangeira
Letras Habilitação em Língua Inglesa. Ter interesse

na área de docência, didática, criatividade,
assiduidade e pontualidade.

Facilitador Língua Portuguesa e Literatura

Curso de Letras habilitação em Língua Portuguesa,
a partir 4º período. Ter interesse na área de

docência, didática, criatividade, assiduidade e
pontualidade.

Facilitador Matemática
Curso de Engenharia e Matemática a partir 4º

período. Ter interesse na área de docência, didática,
criatividade, assiduidade e pontualidade.

Facilitador Química
Curso de Química. Ter interesse na área de

docência, didática, criatividade, assiduidade e
pontualidade.

Facilitador Redação
Curso de Letras habilitação em Língua Portuguesa

. Ter interesse na área de docência, didática,
criatividade, assiduidade e pontualidade.

COORDENADORIA DE ESPORTES
(coordenacaoesporte_prae@uvanet.br)

PROJETO PRÉ-REQUISITO

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Atividades Físicas para Pessoas com Deficiência Todos os cursos. Pessoas com Deficiência.

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Atletismo Todos os cursos.

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Basquetebol Todos os cursos. Saber basquete

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Beach Tênis Todos os cursos. Saber Beach Tênis

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Ciclismo Todos os cursos.

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Futebol de Campo Todos os cursos. Saber Futebol

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Futsal Todos os cursos. Saber Futsal

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Ginástica Artística Todos os cursos. Ginástica

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Handebol Todos os cursos. Saber handebol

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Jiu Jitsu Todos os cursos. Saber Jiu-jitsu
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PRAE | Esporte - Atlética UVA - Karatê Todos os cursos. Saber Karatê

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Natação Todos os cursos. Saber Natação

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Tênis de Mesa Todos os cursos. Saber Tênis de Mesa

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Voleibol Todos os cursos. Saber Voleibol

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Vôlei de Praia Todos os cursos. Saber Voleibol

PRAE | Esporte - Atlética UVA - Xadrez Todos os cursos. Saber Xadrez

GRUPO DE ESTUDOS

SETOR VÍNCULO CAMPUS

Núcleo de Estudo, Extensão e Pesquisas em Plantas Medicinais - NEPLAM Biologia BETÂNIA

Grupo de Estudos de Religião, Cidade, Imagens e Memória - GERCIM Ciência Sociais JUNCO

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre águas, Políticas e Conflitos no Semiárido

Nordestino - NASCENTES
Ciência Sociais JUNCO

Grupo de Estudo sobre as Políticas Públicas e Garantias de Direitos em Favor da

Mãe Solo no Exercício da Função Parental "é Preciso Uma Aldeia Inteira para Se

Educar Uma Criança." (Provérbio Africano)

Direito BETÂNIA

Grupo de Estudos sobre Coletivo Autista Direito BETÂNIA

Grupo de Estudos e Pesquisa em Raça, Classe, Gênero e Sexualidade - GERCLASSE Educação Física DERBY

Grupo de Estudo e Pesquisa Saúde Mental e Cuidado - GESAM Enfermagem DERBY

Grupo de Estudos Clínicos ao Idoso Hospitalizado - GECIH Enfermagem DERBY

Grupo de Estudo Tudo o que Você Sempre Quis Saber sobre Lógica e Filosofia

Analítica Mas Tinha Medo de Perguntar
Filosofia BETÂNIA

Grupo de Estudos sobre Medievo e Filosofia - GEMFIL Filosofia BETÂNIA

Grupo de Estudos, Pesquisas e Práxis em Estética e Arte-educação - GESTA Filosofia BETÂNIA

Grupo de Estudo em Análise na Reta - GEAR Matemática CIDAO

Grupo de Estudo em Geometria Diferencial Matemática CIDAO

Grupo de Estudo sobre Práticas do Ensino Exploratório de Matemática e o

Desenvolvimento Profissional Docente
Matemática CIDAO

Grupo de Estudos de Cálculo Diferencial e Integral Matemática CIDAO

Grupo de Estudos de Desenho Animado e História em Quadrinhos para o Ensino -

GEDAHQE
Matemática CIDAO

Grupo de Estudos de Didática da Matemática - GEDMAT Matemática CIDAO

Grupo de Estudos de Educação Financeira - GEEF Matemática CIDAO

Grupo de Estudos de Geometrias Não Euclidianas Matemática CIDAO

Grupo de Estudos do Laboratório de Vídeos Didáticos - GELAVID Matemática CIDAO
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Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Pedagógica Universitária - GEPPU Pedagogia BETÂNIA

Grupo de Estudo sobre Práticas Pedagógicas para o Ensino de Alunos Surdos -

GEPPES
Pedagogia BETÂNIA

Grupo de Estudos e Pesquisas Autobiográficas - GEPAS Pedagogia BETÂNIA

Grupo de Estudo e Pesquisa em Ovinos - GEPOV Zootecnia BETÂNIA

Grupo de Estudo em Aquicultura - GEAQUI Zootecnia BETÂNIA

Grupo de Estudo em Caprinocultura - GECAP Zootecnia BETÂNIA

Grupo de Estudo em Produção de Capim Tifton 85 Submetido à Adubação

Nitrogenada
Zootecnia BETÂNIA
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