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EDITAL DE SELEÇÃO MOVIMENTO SUSTENTÁVEL  N° 001/2017.

1. O Reitor da Universidade CEUMA – UniCEUMA torna público aos interessados que as
inscrições  para  a  SELEÇÃO  DISCENTE  PARA  INTEGRAR  O  PROJETO
MOVIMENTO SUSTENTÁVEL  estarão  abertas  de  4 de dezembro de 2017 a 19 de
janeiro de 2018, nas coordenadorias de curso.

2. As inscrições serão feitas mediante requerimento do próprio candidato, dirigido e entregue à
Coordenação de Cursos do Campus Renascença, designando as seguintes áreas de atuação: 

a) Sistema de geração de energia elétrica a partir de energia eólica (10 alunos); 

b) Sistema de geração de energia elétrica a partir de energia solar (10 alunos); 

c) Reaproveitamento de água dos aparelhos de ar condicionado (10 alunos);  

d) Reaproveitamento de água de chuva (10 alunos).

3. O candidato à seleção do PROJETO MOVIMENTO SUSTENTÁVEL deverá atender às
seguintes exigências: 

a) ser aluno regular das Engenharias ou de Arquitetura da UniCEUMA;

b) demonstrar que tem disponibilidade de horário, por meio da Ficha de Inscrição 

                        (Formulário 1 – Ficha de Inscrição para Seleção de Movimento Sustentável e
Termo de Compromisso).

4. As atividades do PROJETO MOVIMENTO SUSTENTÁVEL asseguram aos alunos
apenas certificado de participação voluntária em curso de extensão, com carga horária
semestral de 60h (sessenta horas). 

5. As atividades deverão ser desenvolvidas em turno diferente daquele em que o discente se
encontra matriculado.

6. A  seleção  será  efetuada  pela  Comissão  Organizadora  Docente  do  Projeto  por  meio  da
análise  de  Formulário  de  Inscrição,  Termo  de  Compromisso,  Currículo  (modelo
plataforma Lattes), históricos escolares relativos aos estudos superiores de graduação
cursados pelos candidatos e entrevista. 

a) O currículo lattes será avaliado pelo coordenador(a) de cada área de atuação, tendo
como parâmetro os seguintes valores:  

 Monitoria – 2 pontos/ por ano;

 Iniciação cientifica - 4 pontos/ por ano; 
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 Apresentação de artigo em Congresso Nacional  - 2 pontos/ por evento;  

 Apresentação de artigo em Congresso Internacional – 4 pontos/ por evento; 

b) O histórico escolar: o coeficiente de rendimento da IES;

c) Entrevista:  a  realizar  de  22  a  31  de  janeiro  de  2018,  em  horários  definidos  e
divulgados nos murais da Coordenação de cursos, Campus Renascença.

7. A classificação dos candidatos terá validade para o semestre letivo de 2018.1, podendo ser
prorrogado por mais um semestre, a fim de atender a necessidades específicas da área de
atuação, cujo coordenador(a) deverá justificá-las, inclusive na avaliação do discente.

São Luís, 20 de novembro de 2017.

Saulo Henrique Brito Matos Martins
Reitor da UniCEUMA
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FICHA DE INSCRIÇÃO

1. DADOS PESSOAIS:

Nome Completo:

Curso:                                                                           Ano de conclusão:

CPD:

Filiação: Pai:

                   Mãe: 

Data de Nascimento: Naturalidade:

Nacionalidade:

Sexo:                           Estado Civil:

RG nº: Órgão Expedidor: UF:

Título de Eleitor nº:                               Zona:

CPF nº:

Certificado de Reservista nº:

Endereço:                                                                                   nº: 

Complemento:                                            Bairro:     

CEP:                          Cidade:                                                      Estado:         

Fone Residencial: Celular:

E-Mail:

Disponibilidade de horário: (_) Manhã  (   ) Tarde  (  ) Noite

2. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO PRETENDIDA:

(  ) Sistema de geração de energia elétrica a partir de energia eólica; 

(  ) Sistema de geração de energia elétrica a partir de energia solar; 

(  ) Sistema de reaproveitamento de água dos aparelhos de ar condicionado;  

(  ) Sistema de reaproveitamento de água de chuva.
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3.  EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS  (exposição  sucinta  de  motivos  para  participar  do  programa,
incluindo pretensões de trabalho na área de concentração escolhida). 

São Luís (MA), ____/ ______/ _________.

_____________________________________

Assinatura do Candidato e CPD
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SELEÇÃO PARA O PROJETO MOVIMENTO SUSTENTÁVEL

TERMO DE COMPROMISSO

CANDIDATO: ____________________________________________________

INSCRIÇÃO N ________________ (PREENCHIDO PELA COORDENAÇÃO)

COMPROMETO-ME,  uma vez selecionado para desenvolver as atividades
do  PROJETO  MOVIMENTO  SUSTENTÁVEL,  de  acordo  com  a  área  de  atuação
_______________________________________________________________________,
dedicar-me 12 horas (doze horas) semanais a esta atividade e aceitar as orientações
contidas no Edital, bem como as Normas do projeto na íntegra, para o bom andamento de
meu trabalho.

São Luís (MA), ______/ ______/_________.

__________________________________________

Assinatura do Candidato e CPD
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