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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
 
 

O Campus UFC Quixadá torna público que estarão abertas no período de 06/08/2020 a 
10/08/2020 as inscrições para seleção de um bolsista para o projeto Extração de Violações de 
Heurísticas de Usabilidade a partir de Comentários em Lojas Virtuais, conforme EDITAL Nº 
05/2020 - PRPPG. A bolsa terá vigência de agosto de 2020 a julho de 2021. 
 
 
Objetivo Geral 
Definir uma abordagem para extrair automaticamente violações de heurísticas de 
Usabilidade. 
 
Objetivos Específicos  

1. Identificar evidências das heurísticas de Usabilidade nos comentários das lojas de 
aplicativos virtuais  

2. Analisar os comentários dos usuários que possuem violações de heurísticas para 
descobrir padrões de linguagem e determinar se eles podem ser identificados por 
meios automatizados  

3. Desenvolver um mecanismo (serviço) para extração automática de violações de 
heurísticas a partir de comentários 

 
Valor da vaga remunerada  
R$ 400,00 
 
Dedicação do bolsista 
16 horas semanais 
 
Seleção 
O processo de seleção constará de duas etapas: (i) análise do histórico escolar e currículo 
lattes; e (ii) entrevista online. 
 
Procedimento para inscrição 
Enviar histórico escolar e link do currículo lattes para o email rainara@ufc.br, com o título do 
email “Seleção de bolsista PIBITI-2020-2021”. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Datas Importantes 
Inscrição 06/08/2020 a 10/08/2020 
Entrevista online 11/08/2020 
Divulgação do resultado e cadastro na 
plataforma 

12/08/2020 

 
 
Restrições 

• O(a) candidato(a) deve estar regularmente matriculado(a) em um dos cursos de 
graduação do Campus UFC Quixadá. 

• O(a) candidato(a) deve ter habilidade com desenvolvimento 
• O(a) candidato(a) não pode acumular bolsa ou estágio 
• O(a) candidato(a) deve possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq 
• O(a) candidato(a) deve ter, no máximo, 3 (três) reprovações registradas no histórico 

escolar 
• Não será elegível, para qualquer modalidade de bolsa deste edital, o(a) estudante que 

estiver repetindo a atividade curricular Trabalho de Conclusão de Curso 
• O(a) candidato(a) não deverá possuir, no período de vigência da bolsa, vínculo 

empregatício ou adesão a qualquer outra modalidade de bolsa, inclusive na 
modalidade voluntário.  
 

 
 
Maiores detalhes no EDITAL Nº 05/2020 - PRPPG PIBITI/UFC - Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Tecnológica da Universidade Federal do Ceará 
http://sysprppg.ufc.br/pibiti/ 
 
 
 
 
 
 
 

Rainara Maia Carvalho 
Quixadá, 06/08/2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


