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EDITAL Nº01/2019 DE LANÇAMENTO E SELEÇÃO DE ALUNOS 

PESQUISADORES PARA O NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 2019.1 

A Coordenação do curso de SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, juntamente com o Núcleo de 

Pesquisa e Extensão, realiza por meio do presente Edital, o lançamento dos Projetos de 

Pesquisa: 

 DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA PARA IDENTIFICAÇÃO 

DE FATORES DE RISCO DE ALUNOS COM TDAH;  

 K-HUNTERS: UM JOGO SÉRIO COM GEOLOCALIZAÇÃO PARA 

APOIAR A APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS COM AUTISMO E 

DIFICULDADES DE APRENDIZADO. 

 

A fim de convocar a comunidade acadêmica interessada a participar do processo seletivo de 

pesquisadores, nos termos abaixo dispostos. 

 

Projeto I: “DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA PARA 

IDENTIFICAÇÃO DE FATORES DE RISCO DE ALUNOS COM TDAH” 

ORIENTADOR: PROF. MSc. Rodrigo Monteiro de Lima 

I – APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Um resumo do Projeto de pesquisa: 

 

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) se caracteriza por sinais como 

desatenção, inquietude e impulsividade. Características comuns na fase escolar das 

crianças, o que dificulta a identificação e notoriedade do assunto, causando diversas 

contradições por parte de professores e familiares em não levar a sério esse tipo de 

comportamento por julgar “normal da fase”, ou até, uma criança desleixada com os 

estudos. A gravidade disso para o quadro em questão é privar esse público de aproveitar 
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com excelência esse momento da vida tão importante, de primeira educação. O aporte 

tecnológico normalmente vem surgir de maneira tardia na vida desses indivíduos com 

opções de agenda para coordenar a rotina de adultos portadores desse transtorno. É de 

suma importância a criação de uma forma de identificar essa alteração logo nos primeiros 

anos a fim de contribuir com uma melhor qualidade de vida do portador, com foco 

principal, em seu aproveitamento acadêmico 

 

Projeto II: “K-HUNTERS: UM JOGO SÉRIO COM GEOLOCALIZAÇÃO PARA 

APOIAR A APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS COM AUTISMO E 

DIFICULDADES DE APRENDIZADO” 

ORIENTADORA: PROF. MSc. Rodrigo Monteiro de Lima 

I – APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Um resumo do Projeto de pesquisa: 

 

Crianças portadoras de autismo ou com dificuldades de aprendizado, quando 

presentes em ambientes não especializados, são submetidas a um mesmo ritmo de 

ensino/aprendizagem das demais crianças, pois o local a qual estão inseridas não dispõe 

de maneiras adequadas para ensino das mesmas. Além disso, muitas vezes professores e 

pais não possuem ferramentas e conhecimentos adequados para lidar com estas crianças, 

de forma a prover aprendizado de qualidade. Outro fator de complicação consiste no fato 

de que ambientes de ensino devem oferecer a inclusão destas crianças, adequando-se às 

suas necessidades.  

No Brasil, em dezembro de 2012, alguns dos direitos dos autistas passaram a ser 

assegurados pela lei 12.764. Essa lei, chamada de “Política dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista”, fornece aos portadores de autismo os mesmos direitos 

que todos os outros pacientes com necessidades especiais no país. A legislação garante 

que os autistas podem frequentar escolas regulares com ou sem acompanhamento. Porém, 

apesar dos avanços na legislação brasileira, a inclusão de crianças com autismo ainda é 

difícil. De acordo com Cassio Garcia e Marisete Grande, pais de uma criança autista, uma 

escola brasileira fez o possível para que eles retirassem seu filho de suas dependências de 
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ensino. A mãe conta que a coordenação do colégio afastava o filho do convívio social 

para preservar a integridade das demais crianças.  

Diante deste cenário, o projeto de pesquisa “K - Hunters: Um Jogo Sério com 

Geolocalização para Apoiar a Aprendizagem de Crianças com Autismo e Dificuldades de 

Aprendizado” busca ser uma ferramenta que visa fornecer conhecimento de forma 

dinâmica e atrativa para crianças com necessidades especiais. A ferramenta ocupa-se em 

apresentar objetos de aprendizagem que estarão geograficamente distribuídos no mundo 

real. As crianças podem, então, a partir de um dispositivo eletrônico, caçar estes objetos 

e capturá-los.  

Cada objeto contém informações provindas das mais diversas áreas de 

conhecimento (matemática, português, entre outros). A aplicação regularmente avaliará 

a criança através de questionários sobre os assuntos oferecidos pelos objetos. A cada 

acerto, será acrescida uma pontuação ao perfil da criança para que o nível de 

conhecimento oferecido aumente de acordo com o score da mesma. A ferramenta poderá 

também verificar quais conteúdos a criança possui mais dificuldade de aprendizado, e 

assim fornecer mais informações sobre este conteúdo. Além disso, a criança pode utilizar 

os objetos obtidos para duelar com outras crianças que utilizam a aplicação podendo 

aumentar sua inclusão e nível de interação.  

 

  

 Os Projetos de Pesquisa visam: 

 

a. Estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de graduação no 

processo de investigação científica e inovação, como forma de contribuir para 

formação de profissionais qualificados na Instituição;  

b. Proporcionar ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, 

bem como estimular o desenvolvimento do pensamento científico, a 

criatividade e/ou sensibilizá-lo para inovação ;  

c. Despertar vocação para os campos das ciências e das carreiras tecnológicas, 

incentivando talentos potenciais entre estudantes de graduação, mediante sua 

participação em projetos de pesquisa que introduzam o jovem universitário 

no domínio do método científico;  

d. Qualificar alunos para os programas de graduação e aprimorar o processo de 

formação de profissionais para atuarem em diversos setores da sociedade. 
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II - DAS VAGAS: 

 

Os alunos pesquisadores voluntários poderão receber até 100h como atividade 

complementar no período de participação de 2 (dois) semestres, ou 50h no período 

de participação de 1 (um) semestre. 

 

Para o projeto I: 

Serão oferecidas 3 (cinco) vagas para alunos pesquisadores voluntários dos cursos de 

Sistemas de Informação e 2 (duas) vagas para alunos do curso de Psicologia para o 

preenchimento das funções dentro do Projeto. A carga horária será de 10 (dez) horas 

semanais. 

 

Para o projeto II: 

Serão oferecidas 4 (quatro) vagas para alunos pesquisadores voluntários dos cursos de 

Sistemas de Informação. A carga horária será de 10 (dez) horas semanais. 

 

III - DAS INSCRIÇÕES: 

 

São requisitos básicos para o aluno participar dos Projetos de Pesquisa: 

 

1. Estar regularmente matriculado no Curso de Sistemas de Informação da UNDB ou 

de Psicologia;  

2. Não estar nem no primeiro, nem no último semestre dos cursos de Sistemas de 

Informação e Psicologia;  

3. Ter coeficiente de rendimento com valor igual ou maior do que 7,0 (sete);  

4. Não ter reprovação em disciplinas afins com as atividades dos projetos de pesquisa;  

4.1 Disciplinas relacionadas à programação (Sistemas de Informação); 

4.2 Disciplinas relacionadas a banco de dados (Sistemas de Informação); 

5. Desenvolver as atividades do plano de trabalho;  

6. Não ter relações de parentesco com o orientador;  

7. Ter disponibilidade de 10 (dez) horas semanais; 
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IV - DO PROCESSO SELETIVO: 

 

O processo de seleção será constituído de: 

a) Análise do Histórico Escolar (coeficiente de rendimento); 

b) Análise do Currículo Lattes; 

c) Entrevista com o Professor Orientador ou com o Coordenador de pesquisa – 

serão entrevistados apenas os candidatos que atenderem aos critérios do item 

III. 

 

Observação: 

Será classificado o candidato que apresentar, no Histórico Escolar, o maior coeficiente 

acadêmico e for aprovado na entrevista. Persistindo o empate será considerado o maior 

número de períodos letivos. 

 

V. DOS PRODUTOS DECORRENTES DO PROJETO 

 

Os alunos pesquisadores do Projeto de Pesquisa, sob orientação dos Professores Orientadores, 

deverão: 

 

 Confeccionar um artigo e apresentar o trabalho em um evento local; 

 Confeccionar um artigo e apresentar o trabalho em um evento nacional; 

 Outros produtos que forem pertinentes ao projeto e aos pesquisadores. 

 

 

VI – PLANO DE TRABALHO 

 

O aluno selecionado para o projeto de pesquisa deve cumprir com os seguintes planos de 

trabalho. 

 

Projeto I: 

 

1. Levantamento bibliográfico; 

2. Entrevista com escolas e professores; 

3. Análise de resultados; 

4. Desenvolvimento da plataforma; 

5. Montagem de testes da plataforma; 

6. Testes nas escolas; 

7. Apresentação em algum evento científico; 
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Projeto II: 

 

1. Apresentação do que já foi realizado nos anos anteriores do projeto K-hunters; 

2. Levantamento bibliográfico sobre as melhores ferramentas para modelagem e 

animação 3D; 

3. Levantamento bibliográfico sobre as melhores ferramentas para criação de jogos; 

4. Criação de novos modelos e animações 3D; 

5. Criação de jogos sérios para o macrojogo do K-Hunters; 

6. Testes funcionais e avaliação de desempenho; 

7. Avaliação pelos desenvolvedores; 

8. Apresentação em algum evento científico; 

 

VII.  DO CALENDÁRIO DE INSCRIÇÕES, SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS 
 

As inscrições serão realizadas, até o dia 11/04/2019, no formulário online de inscrição 

pelo link https://forms.gle/6dsbMy38sBdq5BWE9. 

 

O resultado será divulgado no dia 12 de abril de 2019, pela Coordenação do Curso, por meio 

da lista de candidatos aprovados.  

 

VIII.  DA DURAÇÃO DO EXERCÍCIO DE PESQUISADOR 

 

Os candidatos aprovados exercerão as funções no projeto, conforme portaria de designação 

para o presente semestre letivo, podendo ser prorrogado pelo próximo semestre. 

 

Cancelamento de participação em Projeto 

A participação do aluno no projeto poderá ser cancelada nos seguintes casos: 

a) Indicação do professor orientador ao qual o aluno está vinculado, após aprovação do 

Coordenador; 

b) Trancamento de matrícula; 

c) Obtenção de frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) às atividades do projeto, 

a cada mês; 

 

IX - CERTIFICAÇÃO DE MEMBRO 

O aluno poderá requisitar, durante e/ou após o seu tempo de pesquisador, uma declaração de 

participação em projeto de pesquisa. Além de receber até 100h (cem horas) como atividade 

complementar dentro do curso de Sistemas de Informação ou Psicologia. 

 

 

https://forms.gle/6dsbMy38sBdq5BWE9
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São Luís, 03 de abril de 2019 

 

 

____________________________________________________ 

RODRIGO MONTEIRO DE LIMA 

Orientador(a) do Projeto 

 

 

 

____________________________________________________ 

RODRIGO MONTEIRO DE LIMA 

Coordenação do Curso de Sistemas de Informação 


