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SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO EDITAL PIBEX 2017 

 
A Faculdade de computação torna pública a seleção de um bolsista 
de extensão para o projeto Castanhal News: integrando e 
interagindo com a comunidade acadêmica, coordenado pela 
professora Liviane Ponte Rego. 
 
 
Qtd. Bolsas Valor Bolsas Edital Horário Vigência 

01 400,00 PIBEX/ 2017 Manhã  
ou 

 tarde 

12/03/2017  

a 

 28/02/2018 

 
 

1. OBJETIVO DO PROJETO  

Divulgar a produção acadêmica da UFPA-Castanhal pela comunidade 
interna e externa ao Campus, por meio de um jornal eletrônico com 
recursos de acessibilidade WEB para PcD’s, promovendo a 
interdisciplinaridade entre os cursos existentes no campus; ações de 
conscientização da acessibilidade através da parceria com o GEIRA e 
�o Núcleo de Acessibilidade da UFPA/Castanhal.  

 

 

 



2. CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO 

2.1 Poderão concorrer à bolsa, estudantes dos Cursos de Sistemas de 
Informação e Engenharia da Computação do Campus de Castanhal da 
Universidade Federal do Pará que: 

• Estejam regularmente matriculados e cursando até o 6º 
semestre;  

• Não ter CRG inferior a cinco, conforme item 12.5 do edital 
PIBEX 2017; 

• Dispor de 20 horas semanais de 08:00h às 12:00h ou 14:00h às 
18:00h para dedicação ao projeto; 

• Ter conhecimento em informática, desenvolvimento de páginas 
WEB, programação e editores audio e video. 

2.2 Ter disponibilidade para realizar as atividades referentes ao plano 
de trabalho:  

• Identificar por meio da análise as notícias pertinentes à 
comunidade externa e interna a UFPA; 

• Confeccionar o jornal mensal; 
• Desenvolver os sites do Núcleo de Acessibilidade da 

UFPA/Castanhal e do projeto CastanhalNews com recursos de 
acessibilidade WEB para pessoas com deficiência visual e 
surdez;  

• Participação em, pelo menos, um evento da área com a 
apresentação de trabalhos divulgando os resultados do presente 
projeto;  

• Ofertar cursos para a comunidade interna e externa do campus 
Castanhal sobre criação de jornais digitais e acessibilidade 
WEB; 

• Elaboração de artigo sobre os resultados desse projeto;   
• Elaboração do relatório parcial e final de suas atividades do 

plano de trabalho. 
 
 
 
 



 
3. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

3.1 O candidato deverá realizar sua inscrição exclusivamente via 
email com encaminhamento do histórico escolar e uma carta em que o 
candidato manifesta o motivo do seu interesse em participar deste 
projeto para o endereço liviane@ufpa.br. 

3.2 O ato de inscrição do aluno implica automaticamente no 
conhecimento e acatamento do edital PIBEX 2017, do projeto 
Castanhal News: integrando e interagindo com a comunidade 
acadêmica e do presente edital para seleção do bolsista. 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO 
• Lançamento do Edital: 08 de Março de 2017  
• Período de inscrição: 08 a 09 de Março de 2017  
• Entrevistas: 10 de Março de 2017  
• Divulgação dos resultados: 11 de Março de 2017 no site da 

Faculdade de Computação e no Facebook da faculdade 
• Cadastro do bolsista no SISAE de acordo com o item 11 do 

edital PIBEX 2017: 12/03/2017 
 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
• Entrevista:  3,0 
• Curriculo: 2,5 
• Carta de interesse: 2,5 
• Envolvimento ou atividades relacionadas com a temática do 

projeto: 2,0 

 
6. COMISSÃO AVALIADORA 

Profa. Liviane ponte Rego 

Profa. Yomara Pinheiro Pires 

 



 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Para sua habilitação, o candidato contemplado à bolsa deve, 
obrigatoriamente, possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal em seu nome exclusivo. Os candidatos 
classificados para a bolsa que não tenham conta corrente em seu 
nome, ativa e apta ao recebimento do depósito da bolsa podem perder 
o direito à mesma. 

 

Castanhal (Pa), 08 de Março de 2017 

COMISSÃO AVALIADORA 

 

 
 


