SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA PERMANECER – UFBA
EDITAL 04/2018
1. Dados do Projeto
•
•
•
•
•
•
•
•

Título do Projeto: Minha Grade
Orientador: Prof. Dr. Francisco de Paula Barretto
Área: Tecnologia
Unidade: Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos
Eixo: Pesquisa
Quantidade de bolsas: 02 (duas)
Local de desenvolvimento das pesquisas: IHACLAB-i (PAF V, Térreo, Campus Ondina)
Resumo: O presente projeto visa compreender as necessidades dos estudantes ao
montarem suas grades de disciplinas a cada semestre através de questionários e
entrevistas a fim de levantar quais são os principais pontos de stress. O projeto "minha
Grade IA" não visa oferecer grades prontas para que o estudante se matricule
cegamente a cada semestre, mas sim oferecer opções personalizadas visando com
que o usuário desfrute ao máximo do seu potencial acadêmico e atinja seus objetivos
semestrais sem a necessidade de exaustão. Baseando-se em suas metas, expectativas
e disponibilidade, o sistema cruzara" os dados fornecidos (horários, assuntos-chaves,
CPL pretendido, objetivo semestral e etc.) com aqueles disponibilizados pela
universidade (ementas, horários, professores e campus) para gerar opções confiáveis
e aprender com o feedback do usuário para se tornar cada vez mais preciso e
personalizado.

2. Planos de Trabalho
Os estudantes estarão envolvidos no mapeamento das demandas dos estudantes dos 4
(quatro) bacharelados interdisciplinares, conhecendo de perto as técnicas de aplicação de
questionários de levantamento de requisitos. Estarão responsáveis também por realizar um
trabalho de investigação da (s) unidades, de ensino ou administrativas, da Universidade que
estão envolvidas na resolução das demandas mapeadas no levantamento realizado. Cada
uma das bolsas deverá contemplar um dos seguintes planos de trabalho abaixo:

a. Bolsista 1: Backend
Resumo: O desenvolvimento de um sistema sob a supervisão do professor orientador,
utilizando uma linguagem de programação orientada a objetos (Java ou C++).

b. Bolsista 2: Frontend
Resumo: Desenvolver a interface gráfica de um sistema sob a supervisão do professor
orientador, utilizando uma linguagem de programação WEB (PHP/HTML/Javascript)

3. Objetivo das Bolsas Permanecer
“Assegurar a permanência bem-sucedida de estudantes em vulnerabilidade
socioeconômica na universidade, garantindo a terminalidade dos estudos em nível de
graduação; Auxiliar no processo de criação de condições para a pós-permanência,

fortalecendo os espaços de aprendizagem de saberes e competências necessários à inserção
no mundo do trabalho e em cursos de pós-graduação stricto senso.” (Texto do Edital
04/2018)

4. Exigências para Obtenção das Bolsas
a. Os estudantes devem comprovar matrícula em curso de graduação da UFBA
durante todo o período de vigência da bolsa;
b. Comprovar perfil de vulnerabilidade socioeconômica, por meio de
cadastramento prévio na PROAE Os bolsistas deverão possuir deferimento
para inclusão no Cadastro Geral de Estudantes em Vulnerabilidade
Socioeconômica da PROAE até 02/05/2018. O sistema (SISPER) bloqueará a
indicação de discentes que não estejam devidamente incluídos no cadastro geral
da PROAE.
c. Os estudantes devem dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas;
d. Os estudantes não podem possuir vínculo empregatício;
e. Os estudantes devem ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para
desenvolvimento das atividades do programa;
f. Os estudantes não podem ter concluído curso de graduação (exceto para os (as)
estudantes egressos (as) dos Bacharelados Interdisciplinares);
g. Os estudantes não podem estar matriculados (das) como alunos (as) regulares
em programa de pós-graduação;
h. Os estudantes não podem acumular bolsa Permanecer com qualquer outro tipo
de bolsa acadêmica ou de estágio, mas é facultado ao (a) bolsista acumular a
bolsa permanecer com auxílios assistenciais básicos, tais como auxílios
transporte, moradia, alimentação e o benefício do Programa de Bolsa
Permanência do MEC
i. Os estudantes devem possuir conta corrente de titularidade própria;
j. Os estudantes não podem ter atingido o limite de participações em edições do
Programa Permanecer.

5. Seleção dos bolsistas
a. A seleção será realizada através de entrevista presencial realizada no dia
29/05 as 14h;
b. A entrevista será realizada diretamente com o orientador;
c. O aluno deverá enviar por e-mail o histórico escolar e o currículo lattes para
o endereço ihaclabi@ufba.br até o dia 28/05;
d. A entrevista presencial será realizada no IHACLAB-i, PAF V, Térreo.
e. Não é necessária inscrição prévia;
f. Será avaliado o conhecimento prévio do aluno sobre programação, sua
trajetória de formação além da análise do histórico escolar.

6. Aceitação e Indicação do Bolsista no Sistema Permanecer
a. A lista com o resultado será divulgada no dia 30/05;
b. Imediatamente depois será realizada a indicação do bolsista no sistema;
c. A conclusão da indicação ficará condicionada à entrega de todos os
documentos e da comprovação de que de fato o estudante está cadastrado na
PROAE dentro do prazo estabelecido;

d. Em caso de descumprimento no prazo, será selecionado o próximo estudante
da lista de classificação.

7. Carga Horária
a. O (a) bolsista deverá dedicar ao projeto uma carga horária semanal de 20 (vinte)
horas;
b. Entretanto, os (as) bolsistas selecionados para participar do Programa de
Proficiência em Língua Estrangeira (PROFICI) ou em outros cursos de
capacitação em idioma estrangeiro oferecidos gratuitamente pela UFBA, a
partir da apresentação de comprovação ao (à) orientador (a) e à CAAED, terão
a carga horária dedicada ao Programa Permanecer reduzida para 16 (dezesseis)
horas semanais.
c. Também os (as) bolsistas que são cursistas de monitorias oferecidas pela
Universidade relacionados com suas áreas de formação, a partir da apresentação
de comprovação ao (à) orientador (a) e à CAAED, terão a carga horária
dedicada ao Programa Permanecer reduzida para 16 (dezesseis) horas semanais.
d. Os (as) bolsistas que fazem parte dos times esportivos da UFBA, a partir de
apresentação de comprovação ao (à) orientador (a) e à CAAED, terão carga
horária dedicada ao Programa Permanecer reduzida para 16 (dezesseis) horas
semanais.
e. A (o) bolsista poderá solicitar ao (à) orientador (a) redução de 50% (cinquenta
por cento) da carga horária semanal, durante uma semana por semestre, para
atender as suas necessidades perante as avaliações dos componentes
curriculares.

8. Valor e Pagamento das Bolsas (conforme edital)
a. O estudante receberá uma bolsa de R$400,00 (quatrocentos reais);
b. O pagamento será efetuado diretamente pela UFBA até o 10º dia útil de cada
mês.

9. Cronograma Permanecer
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Indicação de bolsistas através do sistema: 30.05.2018;
Entrega de documentos de bolsistas: de 04.06.2018;
Início das atividades dos projetos e dos (as) bolsistas: 01.07.2018; \
Submissão de relatórios parciais: dezembro / 2018;
Avaliação pelo comitê: janeiro/ 2019;
Submissão de relatórios finais (orientador (a) e bolsista): maio / 2019;
Avaliação pelo comitê: junho /2019;
Último dia de atividades: 30.06.2019;
Preparação da apresentação para o SEMENTE;
Apresentação no SEMENTE 2019: segundo semestre de 2019 (data a ser
divulgada).

10. Contato e Duvidas
Duvidas e informações podem ser obidas através do email: ihaclabi@ufba.br ou dos
telefones (71) 3283-6987 e (71) 994078080

