
O que é? – O Programa Institucional de Bolsas de
Inovação - PIBI nº 03/2021 busca dar oportunidades
para que estudantes de graduação auxiliem no
desenvolvimento de projetos estratégicos nas unidades
administrativas e acadêmicas da Universidade Federal
do Ceará, utilizando o conhecimento adquirido em sala
de aula na criação de soluções e tecnologias que
melhorem os serviços da UFC.

Quem está à frente deste programa? – A Pró-Reitoria
de Relações Interacionais e Desenvolvimento
Institucional – PROINTER aprova, acompanha e
gerencia os projetos e bolsistas durante todo o ano,
desde a seleção, o andamento dos projetos e também o
pagamento dos estudantes.

Qual a estrutura de um projeto PIBI? – Cada
projeto deve seguir a estrutura disponível neste
documento, que pode ser baixado em nosso site.

A PROINTER irá verificar se todos os documentos
estão de acordo com o edital e divulgará o
resultado no site.
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PROJETOS

Qual a duração do projeto? – Os projetos serão
realizados de abril a dezembro de 2021, tendo
duração máxima de 9 (nove) meses.

https://prointer.ufc.br/wp-content/uploads/2021/02/anexo-i.docx
https://prointer.ufc.br/wp-content/uploads/2021/02/edital-pibi-2021-projetos-estrategicos-v2.pdf
https://prointer.ufc.br/wp-content/uploads/2021/02/anexo-i.docx
https://prointer.ufc.br/pt/editais-e-resultados/
https://prointer.ufc.br/wp-content/uploads/2021/02/edital-pibi-2021-projetos-estrategicos-v2.pdf


O que é necessário para ser um bolsista PIBI?
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Estar matriculado

em um curso de

graduação da UFC

Entre o 2º e o

penúltimo

semestre

A matrícula

não pode

estar inativa,

trancada ou

irregular

Mínimo de

créditos ao

iniciar a bolsa

16

Qual a carga horária de trabalho e qual a duração da bolsa?

MESES

Duração da

bolsa

HORAS 

Dedicação

semanal ao

projeto

REAIS

Valor mensal

da bolsa

9 12 400

Quais projetos serão desevolvidos em 2021?

Business Intelligence

PROPLAD

1 Vaga

 

Gestão por Competências

PROGEP

1 Vaga

 

Programa de Visitas

ao MAUC

3 Vagas

 

Sistema de

Videomonitoramento 

Depto. Computação

3 Vagas

Aprendizagem Cooperativa

em Células Estudantis

Centro de Tecnologia

3 Vagas

Empreendedorismo e

Inovação Institucional

PROINTER

5 Vagas



Quer saber mais?
Informações sobre direitos e deveres dos coordenadores, dos
bolsistas, frequência e outras informações relevantes estão em
nosso edital completo, disponível aqui.

Você também pode tirar dúvidas através do e-mail:
inovacao@prointer.ufc.br
ou por mensagem direta em nosso Instagram:
@prointerufc

CRONOGRAMA
Acompanhe as datas importantes e prazos do edital PIBI nº 03/2021
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22 
de fevereiro

Lançamento 

do Edital

 

22 a 23 
de fevereiro

Encaminhamento dos

Projetos à PROINTER

 

23 a 26
 de fevereiro

Análise 

dos Projetos

26 
de fevereiro
Divulgação dos

Projetos em

Conformidade

01 a 12 
de março

Seleção dos(as)

bolsistas pelos(as)

coordenadores(as)

12 a 16 
de março

Envio da 

documentação

dos(as) bolsistas

17 e 18 
de março

Análise 

da documentação

dos(as) bolsistas

19
de março
Divulgação do

Resultado Final

01
de abril

Início da bolsa

https://prointer.ufc.br/wp-content/uploads/2021/02/edital-pibi-2021-projetos-estrategicos-v2.pdf
mailto:inovacao@prointer.ufc.br
https://www.instagram.com/prointerufc/

