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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

Considerando a necessidade de ajustar alguns requisitos de participação na seleção devido as 

especificações dos Projetos Políticos Pedagógicos de cada curso, este Dcet resolve publicar 

uma NOVA RETIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A TODAS AS ANTERIORES, sem 

prejuízo para as inscrições já realizadas, conforme indicado a seguir:  

 

 

Onde se lê: 

 

5. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1 O candidato selecionado para realizar o Estágio Obrigatório deverá atender aos seguintes 

critérios: 

5.1.1 Estar matriculado e cursando regularmente um dos cursos do Departamento de Ciências 

Exatas e Tecnológicas, no qual são ofertadas as vagas, observadas as exigências deste Edital; 

5.1.2 Estar cursando o semestre indicado no Projeto Pedagógico do seu Curso, para 

desenvolvimento das atividades de estágio, conforme explicitado a seguir: 

 

CURSO SEMESTRE INDICADO NO PPC 

Arquitetura e Urbanismo 
O estágio deverá ser realizado a partir da conclusão do quinto 

(5º) semestre de curso. 

Engenharia Civil 
O estágio deverá ser realizado a partir da conclusão do sétimo 

(7º) semestre de curso. 

Engenharia Elétrica 
O estágio deverá ser realizado a partir da conclusão do quinto 

(5º) semestre de curso. 

 

5.1.3 Ter disponibilidade de vinte (20) horas semanais para desenvolver as atividades de 

estágio obrigatório; 

5.1.4 Comprovar haver compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os 

propostos para o desenvolvimento do Estágio Obrigatório, no contraturno de suas aulas. 

 

 

Leia-se: 

 

5. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

5.1 O candidato selecionado para realizar o Estágio Obrigatório deverá atender aos seguintes 

critérios: 

5.1.1 Estar matriculado e cursando regularmente um dos cursos do Departamento de Ciências 

Exatas e Tecnológicas, no qual são ofertadas as vagas, observadas as exigências deste Edital; 

5.1.2 Estar cursando o semestre ou ter completado a carga horária de acordo com o que 

indica o Projeto Pedagógico do seu Curso para desenvolvimento das atividades de 

estágio, conforme explicitado a seguir: 

 

CURSO SEMESTRE/CARGA HORÁRIA CONFORME O PPC 

Arquitetura e Urbanismo 
O estágio deverá ser realizado a partir do sexto (6º) semestre 

de curso. 
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Engenharia Civil 

O estágio deverá ser realizado  a partir do cumprimento de 

70% da carga horária total das disciplinas do curso 

(equivalente a 2.520 horas). 

Engenharia Elétrica 
O estágio deverá ser realizado a partir do quinto (5º) 

semestre de curso. 

 

5.1.3 Ter disponibilidade de vinte (20) horas semanais para desenvolver as atividades de 

estágio obrigatório; 

5.1.4 Comprovar haver compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os 

propostos para o desenvolvimento do Estágio Obrigatório, no contraturno de suas aulas. 

5.1.5 Não ter cumprido os créditos curriculares referentes ao Estágio Obrigatório. 

 

 

Onde se lê: 

 

6.1 A inscrição será realizada no Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas. 

6.2 As inscrições poderão ser realizadas nos dias úteis no período de 27/05/2019 a 

07/06/2019, das 08h30min às 11h:30min e 14h30min às 17h:30min. 

6.3 O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, os documentos relacionados a seguir: 

6.3.1 Formulário de Inscrição devidamente preenchido (ANEXO I); 

6.3.2 Histórico escolar atualizado; 

6.3.3 Atestado de matrícula atualizado; 

6.3.4 Cópia do documento de identidade, com foto e do CPF; 

6.3.5 Ficha de avaliação do histórico e currículo acadêmico preenchido e com as devidas 

comprovações anexadas (ANEXO II); 

6.3.6 Declaração assinada (ANEXO V); 

6.4 As inscrições deferidas serão divulgadas em listagem provisória no endereço 

www.unifap.br, bem como na página do Dcet (www2.unifap.br/dcet). 

6.5 Caberá recurso das inscrições deferidas (ANEXO IV), devidamente fundamentado, sem 

efeito suspensivo, no prazo de 01 (um) dia útil da divulgação da lista de inscritos, diretamente 

ao Diretor do Departamento Acadêmico. 

6.6 Após o período de recurso será divulgada a lista final das inscrições homologadas. 

 

 

Leia-se: 

 

6. DAS INSCRIÇÕES  

 

6.1 A inscrição será realizada no Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas. 

6.2 As inscrições poderão ser realizadas nos dias úteis no período de 27/05/2019 a 

17/06/2019, das 08h30min às 11h:30min e 14h30min às 17h:30min. 

6.3 O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, os documentos relacionados a seguir:  

6.3.1 Formulário de Inscrição devidamente preenchido (ANEXO I);  

6.3.2 Histórico escolar atualizado;  

6.3.3 Atestado de matrícula atualizado ou Declaração de vínculo atualizada;  

6.3.4 Cópia do documento de identidade, com foto e do CPF; 

6.3.5 Ficha de avaliação do histórico e currículo acadêmico preenchido e com as devidas 

comprovações anexadas (ANEXO II);  

6.3.6 Declaração assinada (ANEXO V);  

http://www.unifap.br/
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6.3.7 Em casos excepcionais, o Departamento poderá solicitar no ato da inscrição 

documentos complementares. 

6.4 O aluno que não possui os requisitos elencados no item 5.1.2 deste Edital poderá 

realizar a inscrição para participar do processo seletivo, e em caso de aprovação deverá 

comprovar que possui os requisitos até a data de assinatura do Termo de Compromisso 

e recebimento do Termo de Encaminhamento.   

6.5 As inscrições deferidas serão divulgadas em listagem provisória no endereço 

www.unifap.br, bem como na página do Dcet (www2.unifap.br/dcet). 

6.6 Caberá recurso das inscrições deferidas (ANEXO IV), devidamente fundamentado, sem 

efeito suspensivo, no prazo de 01 (um) dia útil da divulgação da lista de inscritos, diretamente 

ao Diretor do Departamento Acadêmico. 

6.7 Após o período de recurso será divulgada a lista final das inscrições homologadas. 

 

 

Onde se lê: 

 

8. DAS ETAPAS 

 

8.2 Análise do histórico e currículo acadêmico (classificatória): consiste na pontuação 

aferida conforme o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) e as  atividades de pesquisa, 

ensino, extensão desenvolvidas pelo acadêmico no decorrer do curso de graduação. 

(...) 

d) A entrega dos documentos deverá ocorrer no ato da inscrição no processo seletivo, que será 

realizada nos dias úteis no período de 27/05/2019 a 07/06/2019, das 08h30min às 

11h:30min e 14h30min às 17h:30min.  

 

8.1 Entrevista (classificatória e eliminatória):  A entrevista visa verificar os conhecimentos 

requeridos pela concedente para o desenvolvimento das atividades e avaliar as habilidades 

interpessoais de comunicação e fluência do acadêmico. 

a) As entrevistas ocorrerão no período de 17 a 18/06/2019, em local a ser definido pela 

comissão organizadora do Processo Seletivo. 

(...) 

e) O local e horário da entrevista será divulgado dia 12/06/2019 no endereço www.unifap.br, 

bem como na página do DCET (www2.unifap.br/dcet). 

 

 

Leia-se: 

 

8. DAS ETAPAS 

 

8.2 Análise do histórico e currículo acadêmico (classificatória): consiste na pontuação 

aferida conforme o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) e as  atividades de pesquisa, 

ensino, extensão desenvolvidas pelo acadêmico no decorrer do curso de graduação. 

(...) 

d) A entrega dos documentos deverá ocorrer no ato da inscrição no processo seletivo, que será 

realizada nos dias úteis no período de 27/05/2019 a 17/06/2019, das 08h30min às 

11h:30min e 14h30min às 17h:30min.  

 

http://www.unifap.br/
http://www.unifap.br/
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8.1 Entrevista (classificatória e eliminatória):  A entrevista visa verificar os conhecimentos 

requeridos pela concedente para o desenvolvimento das atividades e avaliar as habilidades 

interpessoais de comunicação e fluência do acadêmico. 

a) As entrevistas ocorrerão no período de 24 a 25/06/2019, em local a ser definido pela 

comissão organizadora do Processo Seletivo. 

(...) 

e) O local e horário da entrevista será divulgado dia 19/06/2019 no endereço www.unifap.br, 

bem como na página do DCET (www2.unifap.br/dcet). 

 

 

Onde se lê: 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO FINAL 

 

(...) 

10.3 O resultado final do Processo Seletivo será divulgado dia 25/06/2019 no endereço 

eletrônico www.unifap.br, bem como na página do DCET (www2.unifap.br/dcet). 

 

11. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

11.1 Para iniciar as atividades referentes ao estágio obrigatório, o acadêmico aprovado deverá 

se dirigir ao DCET, no dia 27/06/2019, para assinatura dos Termos de Compromisso de 

Estágio e recebimento do Termo de Encaminhamento, portando um comprovante de 

residência e o comprovante de conta bancária em nome do aluno.  

(...) 

 

12. DO CRONOGRAMA  

 

ETAPAS DATA/PERÍODO 

Publicação do edital 24/05/2019 

Período de inscrição e entrega documental 27/05/2019 a 07/06/2019 

Divulgação das inscrições provisórias 07/06/2019 

Divulgação da lista de candidatos com a inscrição homologada 11/06/2019 

Divulgação do local e dos horários das entrevistas 12/06/2019 

Datas de realização das entrevistas 17/06/2019 e 18/06/2019 

Divulgação do Resultado Provisório 19/06/2019 

Homologação do Resultado Final 25/06/2019 

Data para comparecimento ao DCET, assinatura dos Termos de 

Compromisso e recebimento do Termo de Encaminhamento 
27/06/2019 

Período de realização das atividades de estágio obrigatório 

supervisionado 
01/08/2019 a 31/07/2020 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unifap.br/


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS  

 

EDITAL DCET N° 04/2019-UNIFAP, DE 24 DE MAIO DE 2019 

 

Leia-se: 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO FINAL 

 

(...) 

10.3 O resultado final do Processo Seletivo será divulgado dia 28/06/2019 no endereço 

eletrônico www.unifap.br, bem como na página do DCET (www2.unifap.br/dcet). 

 

11. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

11.1 Para iniciar as atividades referentes ao estágio obrigatório, o acadêmico aprovado deverá 

se dirigir ao DCET, no dia 29/07/2019, para assinatura dos Termos de Compromisso de 

Estágio e recebimento do Termo de Encaminhamento, portando um comprovante de 

residência e o comprovante de conta bancária em nome do aluno.  

(...) 

 

12. DO CRONOGRAMA  

 

ETAPAS DATA/PERÍODO 

Publicação do edital 24/05/2019 

Período de inscrição e entrega documental 27/05/2019 a 17/06/2019 

Divulgação das inscrições provisórias 17/06/2019 

Divulgação da lista de candidatos com a inscrição homologada 19/06/2019 

Divulgação do local e dos horários das entrevistas 19/06/2019 

Datas de realização das entrevistas 24/06/2019 e 25/06/2019 

Divulgação do Resultado Provisório 26/06/2019 

Homologação do Resultado Final 28/06/2019 

Data para comparecimento ao DCET, assinatura dos Termos de 

Compromisso e recebimento do Termo de Encaminhamento 
29/07/2019 

Período de realização das atividades de estágio obrigatório 

supervisionado 
01/08/2019 a 31/07/2020 

 

 

 

 

Macapá-AP, 10 de Junho de 2019  

 

 

Robert Ronald Maguinã Zamora  
Diretor do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas  

Portaria Nº 1887 /2017 - UNIFAP 


