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EDITAL Nº 001/2022 – DI
VAGAS E BOLSA PARA OS PROJETOS: DI nas Escolas, Cine Digital e Oi, Meninas!
Os coordenadores dos projetos de extensão DI nas Escolas, Cine Digital e Oi, Meninas!,
em conformidade com o disposto no Edital nº 04/2022 - PROEX/UERN, de seleção de discentes
que atuarão nas ações de extensão referentes aos semestre de 2022.1 e 2022.2, torna público o
processo seletivo para bolsista PIBEX dos referidos projetos.
1. Dos projetos
1.1 DI nas Escolas
Coordenadora: Prof. Me. Ceres Germanna Braga Morais
Resumo: A formação profissional na vida de qualquer cidadão é uma experiência enriquecedora e
marcante. A transição acadêmica do Ensino Médio para o Superior muitas vezes é associada ao
medo, insegurança e ansiedade dos alunos e familiares, por ser algo considerado decisivo para o
futuro pessoal e profissional do aluno. Nem sempre o aluno recebe o preparo e a orientação
necessária e adequada para realizar esta escolha, o que pode acarretar em frustração, desânimo
e abandono do curso escolhido. O projeto DI nas Escolas pretende, portanto, sanar parte dessa
lacuna existente no processo de escolha do curso superior, apresentando a alunos de Ensino
Médio o curso de Ciência da Computação da UERN, sua estrutura, o que o curso oferece e o que
um profissional da área formado no curso exerce profissionalmente. Por meio de palestras,
minicursos e oficinas, o projeto busca esclarecer dúvidas destes alunos em relação à área de
Informática, estimulá-los a conhecer mais sobre a área e, eventualmente, se interessarem pelo
curso.
1.2 Cine Digital
Coordenador: Prof. Dr. Henrique Jorge Amorim Holanda
Resumo: O CineDigital é um projeto pedagógico de extensão universitária que busca utilizar a
análise de filmes para discutir conteúdos temáticos relacionados a Tecnologias da Informação.
Através da análise da forma e do sentido do filme, procura-se fomentar a discussão sobre o
passado, presente e futuro das tecnologias, propiciando assim uma consciência crítica das novas
tendências no contexto global. Além de desenvolver dinâmicas de análises críticas do filme, o
projeto CineDigital busca incentivar a análise crítica entre diversas áreas do conhecimento que
estão diretamente relacionadas às novas tecnologias.
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1.3 Oi, Meninas!
Coordenadora: Prof. Me. Alexsandra Ferreira Gomes
Resumo: A cada dia as mulheres ocupam vagas nos mais diversos cargos que a priori eram
considerados 'masculinos' e desempenham o papel de maneira igualitária, mostrando suas
competências e ampliando oportunidades para as demais alcançarem seus objetivos
independente da área. Na área de exatas, com ênfase na área de tecnologia por ser a de atuação
do projeto, temos preconceitos enraizados que por muitas vezes desencorajam meninas/mulheres
que gostariam de estar inseridas ou, as que estão, de ampliar seu desenvolvimento profissional.
Esta discussão, que existe em alguns grupos pelo país, vem colaborar com a mudança no cenário
atual em que há uma porcentagem muito baixa de mulheres nas áreas citadas. Como ações do
projeto, estão previstas palestras, mesas redondas, debates, cursos e outras iniciativas que
podem incentivar o aumento de profissionais femininas na área de tecnologia e exatas.
2. Das vagas e condições para concorrer a bolsa
2.1 São três vagas disponíveis para participação de discentes, os inscritos farão a enumeração
dos projetos por ordem de interesse na ficha de inscrição:
a) 1 vaga para bolsista do projeto DI nas Escolas;
b) 1 vaga para bolsista do projeto Cine Digital;
c) 1 vaga para bolsista do projeto Oi, Meninas!
2.2 Podem concorrer às vagas alunos e alunas regularmente matriculados no curso de Ciência da
Computação, do campus Central da UERN; e cursando entre o segundo e o penúltimo semestre
do seu curso de graduação (conforme Resolução nº 14/2017 – Consepe);
2.3 Não estar em situação de trancamento voluntário ou compulsório;
2.4 Não possuir nenhuma outra bolsa ligada a programas e projetos de ensino, pesquisa ou
extensão no âmbito da Uern, exceto os alunos que são atendidos por programas de assistência e
permanência estudantil, conduzidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), desde que
não exista eventual vedação de acumulação de bolsas no respectivo Edital.
2.5 É vedada a inscrição de qualquer candidato que possua vínculo empregatício ativo com a
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte;
2.6 O candidato não poderá estar em débito com a Secretaria de Tributação do Rio Grande do
Norte (SET/RN), a Receita Federal e o Tribunal Superior do Trabalho - TST. Links para consulta:
SET/RN: https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/certidao-negativa/emitir;
R.F.:http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICe
rtidao.asp?tipo=2.
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TST: https://www.tst.jus.br/certidao;
2.7 O discente deve concordar com os deslocamentos que se fizerem necessários ao
desenvolvimento das atividades de extensão previstas no plano de trabalho.
3. Dos prazos de inscrição e processo seletivo
3.1 As inscrições serão realizadas no dia 19 de abril de 2022. Além da ficha de inscrição,
disponível no link https://url.gratis/J0wErH , deve ser enviado o histórico acadêmico do(a)
candidato(a) num e-mail único para o endereço di@uern.br;
a) O cálculo da nota final de cada candidato(a) incluirá o Índice de Rendimento Acadêmico
(40%) e a nota da entrevista (60%).
3.2 Os demais critérios e documentos necessários são conforme o disposto no edital 04/2022 –
PROEX/UERN;
3.3 Os convocados para a entrevista serão informados por e-mail até o dia 20 de abril, às 09h30
e a entrevista presencial será realizada no mesmo dia, às 10h30, na sala do Departamento de
Informática, com os coordenadores do projeto. As datas e horários das entrevistas serão
informadas pelo e-mail cadastrado na ficha da inscrição;
3.4 A publicação do resultado final da seleção, na página do Departamento de Informática, será
no dia 21 de abril de 2022;
3.5 O período de envio da documentação para cadastro do bolsista será de 06 a 15 de maio de
2022;
3.6 A publicação do resultado final com os discentes bolsistas selecionados ocorrerá via JOUERN
e disponibilizada na página da PROEX, com a data prevista de 20 de maio de 2022.
3.7 O início das atividades dos integrantes do projeto está previsto para 01 de junho de 2022.
3. Disposições finais
Dúvidas a respeito deste edital podem ser sanadas através do e-mail alexsandragomes@uern.br.

Mossoró, 19 de abril de 2022.

______________________________________
Prof. Me. Ceres Germanna Braga Morais
Coordenadora do projeto DI nas Escolas
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___________________________________
Prof. Dr. Henrique Jorge Amorim Holanda
Coordenadora do projeto Cine Digital

________________________________________
Prof. Me. Alexsandra Ferreira Gomes
Coordenadora do projeto Oi, Meninas!

________________________________________
Prof. Dr. Maximiliano Araújo da Silva Lopes
Chefe do Departamento de Informática
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