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PROCESSO SELETIVO 2016/2

O Centro Acadêmico de Ciência da Computação, no uso de suas atribuições, torna publico o edital 
de abertura do Processo Seletivo para novos membros do CA. As inscrições para o Processo 
Seletivo estarão abertas no período de 20 de setembro de 2016 a 27 de setembro de 2016.

INTRODUÇÃO: O QUE É UM CENTRO ACADÊMICO?

Um Centro Acadêmico (CA) é uma entidade que representa todos os estudantes de um curso. E
para representar, ele deve manter com seus estudantes um canal direto e permanente de contato,
realizando discussões,  debates,  palestras e reuniões de forma democrática e aberta.  Funciona
como elo entre os estudantes, a Coordenação e a Direção da Instituição.

Dentre as funções básicas do CA está principalmente a de garantir o contato dos estudantes
do curso com os órgãos de representação geral (DCE, Executivas de curso, etc.). Discutir soluções
para os problemas do curso (como falta de professores, mudanças curriculares, disciplinas mal
estruturadas),  garantir  que  haja  representação  dos  estudantes  nos  órgãos  colegiados  e
departamentos, fazer a recepção de calouros, organizar confraternizações e fiscalizar a faculdade
também são importantes funções de um Centro Acadêmico.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O processo seletivo será regido por este edital e realizado impreterivelmente no 
período de 20 de setembro de 2016 a 27 de setembro de 2016.

1.2. O processo seletivo compreendera em preenchimento de formulário eletrônico e 
entrevista pessoal.

1.3. O formulário consiste no preenchimento de dados pessoais e pergunta sobre o 
candidato e o seu interesse pela vaga.

1.4. A entrevista será uma forma de aproximação e esclarecimento de cada candidato 
com os representantes do CA, ambos estarão livres para perguntas. A convocação 
para entrevista se dará com aviso prévio por e-mail após o termino do prazo das 
inscrições.

1.5. As atividades gerarão ao seu fim um certificado com horas para as atividades 
extracurriculares.
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2. PRÉ-REQUISITOS

2.1. Estar regularmente matriculado no curso de Ciência da Computação da 
Universidade Federal de Lavras.

2.2. Ter disponibilidade de no mínimo 4 horas semanais para cumprimento de horário na 
sala do Centro Acadêmico e reuniões.

3. INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição deverá ser feita através do preenchimento do formulário eletrônico 
disponibilizado junto ao edital. 

3.2. As inscrições são gratuitas.

3.3. A realização da inscrição não garante vaga ao candidato, o mesmo devera ser 
avaliado posteriormente na entrevista marcada.

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1. O resultado da seleção será divulgado em nosso site, página do facebook e o 
candidato aprovado receberá um e-mail com demais informações.

5. ADMISSÃO

5.1. Os candidatos selecionados serão convocados para uma reunião com os demais 
membros do centro acadêmico, onde serão repassados demais informações 
necessárias. Na ocasião deverão assinar um termo de compromisso com o C.A. se 
comprometendo participar ativamente do mesmo.

5.2. O candidato que não comparecer será desclassificado.

5.3. Se após o ingresso dos candidatos no C.A. o membro deixar de frequentar as 
atividades sem justificativa este estará sujeito ao seu desligamento do grupo.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Para demais informações, entrar em contato pelo e-mail: cacc@comp.ufla.br

Lavras,  20 de setembro de 2016
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