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EDITAL Nº 001/2023/DSC 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE PESQUISA 
 

 

O Departamento de Sistemas e Informação, da Fundação Universidade 

Regional de Blumenau, torna pública a abertura processo para edital para 

Seleção de bolsista de Pesquisa, para atuar no projeto PROJETO: 597/2021 - 

PROGRAMA: PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA FORMAÇÃO PARA A 

CULTURA (Coordenador: prof. Dalton Solano dos Reis), nos termos que 

segue: 

 
1. Condições para candidatura: 
Ser estudante de graduação do curso de Ciência da  
Computação, Sistemas de Informação, Pedagogia, Design ou Publicidade e  
Propaganda, regularmente matriculado no semestre de 2023/1. 
 
2. Perfil do Candidato:  
ter domínio das ferramentas de tecnologia digital (como Power point, Word, 
Excel básico etc.) para sistematização e divulgação dos resultados; ser pró-
ativo e ter autonomia; ter habilidades para trabalhar em grupo. 
 
3. Plano de Trabalho do Bolsista:  
O bolsista de extensão remunerado está alocado no projeto FURBOT e será 
responsável pelas seguintes atividades: Participar das reuniões de brainstorming 
criativo com a equipe. Participar da definição dos objetivos de aprendizagem e 
levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais do projeto. Participar do 
desenvolvimento do jogo e do servidor com base no modelo de prototipação 
evolutiva. Participar da especificação e avaliação/validação in-house dos 
construtos produzidos. Desenvolver a documentação do software. Participar das 
reuniões com a equipe e com diferentes atores envolvidos no projeto. Participar 
da elaboração do site e de materiais com guias sobre uso das ferramentas 
envolvidas no projeto. Acompanhar os indicadores de uso do jogo. Participar das 
oficinas de formação de professores, bem como das oficinas na ETEVI. 
Participar do fórum de extensão, seminários promovidos pela DAEX e 
MIPE/FURB. Elaborar relatórios semestrais sobre as atividades do projeto e 
participar da elaboração de artigos científicos para a divulgação em eventos da 
área. 
 
4. Metodologia e processo de avaliação da seleção: 
Análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente a vaga, conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB. 
Conhecimentos básicos pacote Office. 
 
5. Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 
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Um estudante do curso de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, 
Pedagogia, Design ou Publicidade e Propaganda. 
 
6. Valor da Bolsa:   
Valor para 2023: R$ 800,0. 
 
7. Período de duração da bolsa:  
10 meses. 
 
8. Cronograma da seleção: 

• Etapa 1 (13/03 a 16/03): envio de currículos para o e-mail: 
dalton@furb.br. No e-mail deve constar o nome do projeto que você está 
se candidatando.  

• Etapa 2 (17/03): entrevista com os candidatos na sala S-223 (LDTT) 
com horário a ser agendado a partir das 14h.  

• Etapa 3 (20/03): divulgação do resultado. 
 
 
. 

Blumenau, 13 de março de 2023 
 

Prof. Dalton Solano dos Reis  

Chefe do Departamento de Sistemas e Computação 
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