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O projeto LICRÔ é um projeto de extensão multidisciplinar da Universidade de 

Fortaleza (UNIFOR) que surgiu em 2019 a partir de um pequeno grupo de alunos e da 

professora Angelina Medeiros, nossa atual orientadora. A iniciativa nasceu como um 

projeto de não só aprender crochê, como também compartilhar o momento de fazer o 

crochê.                                                                         

Atuamos na área de artes manuais, em especial o crochê, utilizando a arterapia 

com os membros e divulgando essa prática a fim de levá-la a comunidade com objetivo 

de promover saúde mental e bem-estar.                                                                                                                                                 

O projeto também atua na área acadêmica com as aulas internas e a 

participação em congressos, em especial o COBEM, além de estar fortemente presente 

na página do Instagram @licrounifor onde é divulgado artes, flash cards e desafios 

mensais.  

O PROJETO LICRÔ – ARTE DE CROCHETAR E ALGO A MAIS, vinculado a 

UNIFOR, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, que tem como orientadores as 

professoras Maria Angelina da Silva Medeiros, Fábia Maria Barroso da Silva Lobo e 

Sarah La Porta Weber, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas 

relativas à seleção de novos membros: 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas do presente dia de divulgação do edital, 06 de 

abril, até o dia 30 de abril de 2021 pelo formulário online: 

<https://forms.gle/ZWiPg4d219qToDbU6>  

 

2. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO 

É necessário que o candidato possua os seguintes requisitos para a participação da 

seleção: 

1. Estar matriculado regularmente em algum dos cursos de graduação da 

Universidade de Fortaleza no período de 2021.1, tendo menos de 75% da 

conclusão de seu respectivo curso. 

2. Ter disponibilidade de dedicar 3 horas e 30 minutos semanais, sendo 2 horas 

para as reuniões semanais nas quartas ou quintas-feiras no horário de 12:00 a 

14:00, bem como 1 hora e 30 minutos para atividades não presencias por meio 

de atividade em casa ou de atividades de extensão, ensino ou pesquisa. 

 

3. PROCESSO SELETIVO 

3.1. Número e disposição de vagas 

Serão ofertadas 7 VAGAS e 1 VAGA para pessoa com deficiência (PcD) para os 

alunos que se adequarem aos critérios supracitados.  

 

 

 

https://forms.gle/ZWiPg4d219qToDbU6


3.2. Local de realização do processo seletivo 

TODO o processo seletivo será realizado à distância em decorrência do período 

de quarentena estabelecido pela pandemia por Covid-19, respeitando as normas de 

biossegurança. É importante esclarecer que todo o processo seletivo será gravado.  

 

3.3. Fases e etapas da seleção 

3.3.1 Primeira Fase – Perguntas subjetivas e currículo criativo  

Os participantes deverão responder as perguntas contidas na seção 2 do 

formulário de inscrição para participar dessa fase. Além disso, deverão elaborar 

currículo criativo e enviá-lo para o e-mail licrounifor@gmail.com dentro do 

período correspondente a primeira fase. O currículo criativo tem como finalidade 

conhecer o candidato além da sua vida acadêmica, podendo o candidato utilizar todo e 

qualquer recurso áudio visual para tal, como PowerPoint, Canva, vídeo ou similares. O 

candidato que não enviar o formulário e/ou currículo criativo será automaticamente 

desclassificado do processo seletivo.  

Portanto, reforçamos que a primeira fase consiste tanto no preenchimento 

adequado do formulário <https://forms.gle/zwipg4d219qtodbu6>, quanto no envio do 

currículo criativo para o e-mail licrounifor@gmail.com, apresentando prazo igual ao de 

inscrição (06/04/2021 até 30/04/2021). 

O resultado da primeira fase será divulgado até dia 05 de maio de 2021, no 

Instagram do projeto (@licrounifor) e terá caráter eliminatório. Portanto, o candidato que 

nesta etapa não for aprovado, não progredirá para as próximas etapas do processo 

seletivo. Serão classificados para a próxima fase 2 (duas) vezes o número de vagas 

ofertadas. Os membros do projeto irão entrar em contato com os aprovados da primeira 

fase por meio do número de WhatsApp ou por e-mail informado no formulário de 

inscrição, caso o participante tenha fornecido número de telefone/WhatsApp ou e-mail 

inválido e impossíveis de se contactar, o mesmo será automaticamente desclassificado 

do processo seletivo, assumindo a posição o candidato que estiver em primeiro na 

suplência. 

 

3.3.2 Segunda Fase - Entrevista   

A segunda fase do processo seletivo será uma entrevista que ocorrerá no 

período da noite entre os dias 10 a 11 de maio de 2021, a depender da disponibilidade 

de tempo das orientadoras do projeto e com ordem definida pelos atuais membros no 

dia da segunda fase. 

Na entrevista o candidato deverá responder algumas perguntas feitas pela 

comissão de avaliação. Por ocasião da entrevista, o candidato também deve apresentar 

um projeto respondendo a seguinte pergunta:  

 

“Qual minha proposta de atividade para executar no projeto de extensão 

LICRÔ?”. 

 

A apresentação do projeto pode ser feita em slides ou outra mídia de preferência 

do candidato, podendo ser englobada como projeto de pesquisa, extensão ou ensino.  

Portanto a entrevista será composta por um momento inicial de perguntas e 

apresentação do projeto.  

A entrevista deve durar no máximo 15 minutos, sendo sugerido 7 minutos iniciais 

para as perguntas e 8 minutos para apresentação do projeto, devendo o candidato saber 
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manejar esse tempo de acordo com sua necessidade. Caso ultrapasse os 15 minutos a 

entrevista será interrompida e encerrada, sendo os critérios obtidos avaliados de acordo 

com o que o candidato conseguiu apresentar durante esses 15 minutos.  

 

4. RESULTADO FINAL 

Serão aprovados os candidatos que obtiverem o maior número de pontos, 

resultante da soma dos pontos das duas fases, sendo obedecida a ordem de 

classificação de acordo com o número de vagas disponibilizadas. O resultado final será 

divulgado até o dia 13 de maio de 2021 no Instagram do projeto de extensão LICRÔ 

(@licrounifor). 

 

5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Em ordem decrescente de importância, caso haja empate, os critérios serão: 

● Nota da Segunda Fase 

● Semestre 

● Idade 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os novos membros serão apresentados ao projeto LICRÔ em Assembleia Geral 

na qual deverão comparecer todos os novos integrantes. O não comparecimento à 

Assembleia desclassifica automaticamente o novo membro, assumindo então a vaga o 

candidato que estiver em primeiro na suplência. 

O ato de inscrição gera presunção absoluta de que o candidato conhece as 

presentes instruções e de que aceita as condições existentes neste edital. De acordo 

com isso, qualquer informação que não seja condizente com os dados fornecidos pelo 

participante durante o processo seletivo, o mesmo será automaticamente 

desclassificado do processo, assumindo então a vaga o candidato que estiver em 

primeiro na suplência. 

O projeto LICRÔ agradece o interesse de participar do nosso processo seletivo 

e aguardamos ansiosos a chegada dos nossos novos membros. Teremos muito prazer 

também de esclarecer eventuais dúvidas por meio do Instagram @licrounifor ou e-mail 

licrounifor@gmail.com. Desejamos boa sorte a todos os candidatos! 

 

 

Resumo dos prazos do 

Processo seletivo LICRÔ 

INÍCIO FIM 

Inscrições 06/04/2021 30/04/2021 

Primeira fase 06/04/2021 30/04/2021 

Divulgação do resultado da 

primeira fase 

05/05/2021  

Segunda fase 10/05/2021 – 

11/05/2021 

 

Divulgação do resultado da 

segunda fase 

Até dia 13/05/2021  
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