
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BELÉM 

FACULDADE DE ENGENHARIA DA 

COMPUTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTA 
 
 
 

 

A Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicações torna pública a 

chamada ao programa de Bolsa de Extensão da FCT 2018, a qual regulamenta a 

seleção de alunos para Bolsa de Extensão (PROEX), com objetivo de desenvolver um 

ambiente WEB para cadastros e fichas médicas. O Projeto tem como finalidade a 

melhoria do processo de preenchimento de formulário e fichas médicas utilizadas no   

Laboratório de Análises Clínicas da UFPA (LAC/UFPA), coordenado pelo Prof. Dr. 

Marcos César da Rocha Seruffo, podendo, quando da sua conclusão, ser convertido e 

pontuado como Atividade de extensão e carga horária complementar e constar no 

Histórico Escolar do estudante. 

 
1. Normas Gerais 

 

● A concessão da vaga na Bolsa de Extensão está condicionada ao atendimento 

dos critérios estabelecidos nesta chamada. 

 
● Os Estudantes Bolsistas de Extensão exercerão suas atividades sem qualquer 

vínculo empregatício com a FCT/UFPA e com carga horária semanal de 20 

horas de atividades acadêmicas. 

 
● A carga horária semanal do Estudante Bolsista de Extensão será definida pelo 

Professor-Orientador e aprovada pelo Coordenador de Curso ou Chefe de 

Departamento de Área, não podendo ser superior a 4 (quatro) horas diárias. 

 
● Os Estudantes Bolsistas de Extensão deverão fazer seus Horários de Atividades, 

em comum acordo com os Professores-Orientadores, não podendo estes 

coincidirem com suas atividades acadêmicas regulares. 

 
● A formalização da Bolsa de Extensão ocorrerá por meio do Termo de Acordo 

específico entre a Faculdade e o Estudante Bolsista. 

 



OBS: É expressamente vedado ao aluno substituir o orientador em atividades 

docentes, tais como ministrar aulas, lançar conceitos, lançar frequência dos alunos, 

avaliar a aprendizagem dos alunos, exercer atividades meramente administrativas e 

realizar atividades que não estejam voltadas ao projeto de extensão (pesquisa e 

extensão). 
 

2. Objetivos da Chamada 
 
Esta chamada tem como objetivo selecionar 2 bolsistas dos cursos de Engenharia da 

Computação ou Engenharia de Telecomunicações para atuarem no desenvolvimento 

de um projeto em conjunto com o Laboratório de Análises Clínicas da UFPA 

(LAC/UFPA). 

 

O projeto tem como objetivo criar um ambiente WEB para cadastro de fichas 

médicas pela equipe do LAC, visto que hoje todo o controle que estes possuem sobre 

os procedimentos se dá na forma manual (planilhas). 

 
Acredita-se que tal recurso irá ser de suma importância para o aumento da 

eficiência do atendimento, bem como gerar uma valiosa fonte de recursos para 

pesquisa através do armazenamento em banco de dados. 

 
3. Compromissos e Prerrogativas do Coordenador/Orientador 

 
Acompanhar, orientar e coordenar as atividades e a frequência dos Bolsistas. O 

orientador da bolsa deve realizar avaliação do trabalho realizado pelo(s) bolsista(s). 

 
4. Das Atribuições Do Estudante Bolsista 

 
Constituem-se atribuições do Estudante Bolsista: 

 
I. Coletar requisitos com os usuários do sistema relacionadas a: 

a) Campos necessários nos formulários e fichas utilizadas pelo LAC/UFPA; 

b) Funcionalidades a implementar no sistema;

II.   Definir as soluções para o sistema a partir dos requisitos coletados; 

III. Desenvolvimento do ambiente WEB e banco de dados; 

IV. Elaborar Relatório de Atividades desenvolvidas dos Estudantes Participantes; 

 

O Programa é destinado aos estudantes regularmente matriculados nos cursos 

presenciais de graduação da Faculdade de Engenharia da Computação e 

Telecomunicações. 

 

Habilidades desejadas: 

 

 Conhecimentos básicos de Banco de Dados; 

 Conhecimentos básicos em tecnologias Front-End (HTML, JavaScript, CSS); 

 Conhecimentos básicos em CMS Joomla; 

 Conhecimentos básicos em tecnologias Back-End (NodeJS, PHP, Java, 
AngularJS); 

 Conhecimentos básicos em Programação Orientada a Objetos; 

 Proatividade, pontualidade, assiduidade; 

 

 



 

 

5. Inscrições 

 
Para concorrer ao processo de seleção da Bolsa de Extensão o candidato deverá: 

 
I. Estar cursando, no mínimo, o 2º semestre; 
II. Comprovar haver compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas 

e os propostos para o desenvolvimento da Bolsa de Extensão; 

III. Entregar comprovação de matrícula nas disciplinas do semestre e histórico escolar, 

durante o período de inscrições especificado neste edital; 

IV. Não ter desistido de atividades de extensão anteriormente;  

 
Aos interessados, a documentação deverá ser enviada para o endereço de e-mail 
fct.selecoes@gmail.com, com o assunto “INSCRIÇÃO PARA BOLSISTA 
EXTENSÂO” até a data especificada no cronograma abaixo. 

 
A inscrição do candidato implica em compromisso tácito de aceitar as condições 

estabelecidas nesta chamada, no Regulamento do Programa de Extensão da UFPA, e 

no regulamento de Graduação da UFPA. 

 
6. Exclusão do Processo de Seleção 

 
O candidato será excluído do processo de seleção se não apresentar a documentação 

exigida no edital e/ou as informações prestadas não forem verdadeiras. 

 
7. Critérios para Classificação e Seleção dos Candidatos 

 
A seleção dos Estudantes-bolsistas para a Bolsa de Extensão será feita a partir de 

processo seletivo elaborado pelo Coordenador/Orientador do projeto, sendo 

acompanhado pela coordenação da FCT. 

 
8. Cronograma de Atividades 

 
Atividade Datas 

 
Período Inscrição dos candidatos 12/03/2018 a 19/03/2018 

Seleção dos candidatos 20/03/2018 a 24/03/2018 

Divulgação do resultado 25/03/2018 

 
9. Disposições Gerais 

 
O candidato deverá basear-se nesta chamada e nas instruções estabelecidas para a 

participação ao processo seletivo da Bolsa de Extensão. Os prazos constantes desta 

chamada são improrrogáveis e a perda de qualquer um deles implica na perda do 

respectivo direito. As dúvidas e/ou omissões acerca do presente Edital serão dirimidas 

pela Diretoria da FCT, observada a legislação vigente. Os recursos, devidamente 

fundamentados, deverão ser apresentados no prazo de 5 (cinco) dias, ao Diretor da 

FCT. Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail: fct.selecoes@gmail.com. 
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