
 

Seleção de bolsista para projeto 
 

Seleção de bolsista para atuar em atividades relacionadas ao Projeto de Pesquisa O Uso de 

Recursos da Tecnologia da Informação para coleta, disponibilização e análise de dados 

de pequenas propriedades rurais envolvidas com Fruticultura e Horticultura na Região 

Central do Rio Grande do Sul - N° de registro no Portal de Projetos: 050143 

Vagas para bolsistas: 1 (uma) bolsa com vigência de 01 de março de 2020 até 31 de dezembro 

de 2020.  

 

Atenção o bolsista não pode possuir vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza, 

exceto o Benefício Sócio Econômico (BSE). 

 

Demais requisitos, direitos e deveres dos bolsistas devem ser consultados no EDITAL 

CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO INTERNA 2019/2020 do Colégio Politécnico 

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/politecnico/wp-

content/uploads/sites/405/2019/09/EDITAL_CONJUNTO_2019_2020.pdf 

 

A seguir, são detalhadas as atividades dos bolsistas. 

 

Descrição das atividades do bolsista  

 

Atividade 1: Análise dos dados disponíveis no projeto. O bolsista deverá adquirir 

conhecimento sobre os dados coletados pelos pesquisadores vinculados ao projeto. Alguns 

destes dados foram coletados em outros projetos relacionados a este.  

Atividade 2: Análise das necessidades dos pesquisadores e das possibilidades de dados 

a serem coletados. Ao longo do tempo demandas tem surgido quanto a análise dos dados. 

Nesta atividade, juntamente com o orientador, o bolsista deverá conversar com outros 

pesquisadores do projeto e verificar as necessidades destes pesquisadores. Dados a serem 

coletados envolvem inclusive aqueles obtidos por meio de sensores e/ou disponíveis em bases 

de dados públicas.  

Atividade 3: Estudo e seleção de ferramentas para análise de dados. Algumas ferramentas 

que permitem análise e visualizações de dados vêm sendo utilizadas (Power BI, por exemplo). 

Caberá ao bolsista explorar melhor os recursos destas bem como de outras (uso da linguagem 

Python, por exemplo).  

Atividade 4: Elaboração/correção de programas e/ou uso de softwares para 

complementação/correção dos dados. Um das atividades do bolsista consistirá na 

elaboração de programas para obtenção de novos dados, para transformação dos dados para 



formatos que facilitem seu processamento e também na correção e/ou aprimoramento de 

alguns dos programas já feitos.  

Atividade 5: Análise dos dados. Atividade que será feita usando as ferramentas selecionadas 

na atividade 3, em conjunto com o orientador e demais participantes do projeto.  

Atividade 6: Elaboração e submissão de artigo para JAI 2020. Considerando os resultados 

que forem obtidos até o momento.  

Atividade 7: Elaboração do relatório final. 

 

Considerando as atividades, são portanto requeridos conhecimentos sobre programação, 

banco de dados, HTML, JavaScript, PHP sendo desejável conhecimentos em Laravel e 

ferramentas para Análise de Dados (Power BI e recursos da linguagem Python). 

 

Inscrição 

A inscrição deverá ser feita mediante envio do histórico escolar do curso atual na UFSM 

ecurrículo do candidato no formato Lattes (http://lattes.cnpq.br), ambos em formato PDF,para 

dlichtnow@politecnico.ufsm.br impreterivelmente até o dia 09 de março de 2020. 

Seleção 

O(A) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente no dia 11 de março de 2020 

às7h45min na sala da coordenação do curso de Sistemas para Internet (Sala 309A do Bloco F 

do Colégio Politécnico da UFSM) para sorteio da ordem de realização das entrevistas. A 

seleção/entrevistas serão realizadas no dia 11 de março de 2020 (entre às 8h e 13h00min). 

A seleção será feita com base na análise do currículo/histórico acadêmico e entrevista. 


