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EDITAL DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

O presente Edital destina-se à seleção de estudantes devidamente matriculados e ativos no Curso de Graduação 

em ESTATÍSTICA da UFF para ocupar 02 (duas) vagas de bolsista no projeto desenvolvido em parceria entre o 

Laboratório de Estatística/Departamento de Estatística/UFF e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de 

Janeiro (ITS). 

 

2. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

2.1. Os estudantes selecionados estarão vinculados ao projeto de novembro de 2021 a outubro de 2022; 

2.2. As atividades desenvolvidas serão orientadas e combinadas pelos professores do Departamento de Estatística 

envolvidos no projeto, após o término desse processo seletivo, cabendo: 

2.2.1. Propor e avaliar variáveis que possam identificar possíveis perfis bots;  

2.2.2. Auxiliar na construção de uma base de dados contendo informações de perfis do Twitter rotulado em 

bots ou não bots.  

 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO 

3.1. Os candidatos devem satisfazer os seguintes requisitos: 

a) Estar regularmente inscrito no Curso de Estatística da UFF ao longo da vigência do projeto; 

b) Ter sido aprovado ou estar cursando a disciplina TCC00162 – Programação de Computadores; 

c) Não estar estagiando ou trabalhando;  

d) Não é permitido acúmulo de bolsas pelo candidato.  

 

4. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS  

4.1. O período de inscrição será de 29 de outubro a 03 de novembro de 2021. 

4.2. As inscrições deverão ser realizadas online através de formulário disponível no site www.les.uff.br/chamadas. 

4.3. Documentos necessários para a inscrição:  

a) Histórico escolar comprovando cumprimento dos pré-requisitos – obtido por meio de acesso ao Sistema 

idUFF - https://app.uff.br/iduff/ – para todos os candidatos; 
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b) Declaração de Regularidade de Matrícula – obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF - 

https://app.uff.br/iduff/ – para todos os candidatos; 

       

5. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

5.1. Instrumentos de Avaliação 

1. Avaliação do histórico escolar; 

2. Entrevista online para avaliar o interesse do candidato em participar do projeto. 

5.2. A etapa de avaliação do histórico escolar é eliminatória. Apenas os candidatos aprovados nesta etapa 

participarão da entrevista;  

5.3. Data e Horário da entrevista: 04 de novembro de 2021, iniciando às 14h. As entrevistas terão duração máxima 

de 15 minutos. A ordem das entrevistas será divulgada no site do Laboratório de Estatística (www.les.uff.br). 

5.4. Local de realização: plataforma Google Meet. O link será disponibilizado posteriormente para cada candidato. 

5.5. A nota mínima para aprovação na seleção é de 7,0 (sete) pontos.  

 

6.  DO RESULTADO 

6.1. O resultado do Processo de Seleção será divulgado online no site do Laboratório de Estatística (www.les.uff.br) 

no dia 05 de novembro de 2021, às 18 horas. 

 

7. DO CRONOGRAMA 

AÇÕES PERÍODO 

Período de inscrição dos candidatos 29/10/2021 a 03/11/2021 

Data do processo seletivo 04/11/2021 

Data de divulgação do resultado 05/11/2021 

Início do projeto Novembro de 2021 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

As situações não previstas neste Edital serão analisadas pela Coordenação do Laboratório de Estatística e pelos 

professores envolvidos no Projeto. 

 

Niterói, 28 de outubro de 2021. 

  

 

RAFAEL SANTOS ERBISTI (SIAPE: 1124184) 

Coordenador do Laboratório de Estatística 
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