
           
 
 
                                                                     
  

  
EDITAL Nº 005/2021 – CECE 

 

Considerando o Edital nº 005-2021-PIC-PIBIC; Edital nº 006-2021-PIC-

Ações Afirmativas; Edital nº 007-2021-PIC-PIBITI;  

O Diretor do Centro de Engenharias e Ciências Exatas da Unioeste-foz, no uso 

de suas atribuições estatutárias e regimentais: 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

1º - Edital de pré-seleção de candidaturas do CECE ao Programa de Iniciação Científica da 

Unioeste, conforme Edital nº 005-2021-PIC-PIBIC; Edital nº 006-2021-PIC-Ações Afirmativas; Edital 

nº 007-2021-PIC-PIBITI, com bolsas provenientes do CNPq, da Fundação Araucária e da Unioeste.  

 

2º - Período e horário para inscrição: As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 

05/03/2021 até às 23h59min do dia 12/03/2021 através do e-mail: 

coordenacaoareacece@gmail.com.   

 

3º - Do Processo Seletivo: O formulário de inscrição e documentos anexos serão repassados ao 

professor responsável pela oferta, que fará a seleção dos candidatos à vaga, podendo utilizar 

mecanismos adicionais de avaliação, como entrevista virtual, por exemplo.  

 

4º - Documentação necessária: Enviar o formulário de inscrição preenchido, informando a Área de 

interesse e o Docente conforme a listagem abaixo, e anexando os documentos (formato PDF): 

 

• Comprovante de matrícula em um dos cursos do CECE: Ciência da Computação, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Mecânica ou Matemática; 

• Histórico Informal; 

• Curriculum Lattes. (lattes.cnpq.br) 

 

5º Áreas  

Docente Área/Tema Requisitos 

André Maletzke Área: Ciência da computação (Data 

Science/Machine Learning) 

Tema: Quantificação de opiniões de 

consumidores sobre produtos (parceria Birdie) 

 Linguagem python e/ou R (nível 
básico), estrutura de dados e 
estatística (básica) 

André Maletzke Área: Ciência da computação (Machine Learning) 

Tema: Classificação de espécies de insetos a 

partir de dados capturados por sensores ópticos 

 Linguagem R e/ou python (nível 
básico) 

André Maletzke Área: Ciência da computação (Machine Learning) 

 Tema: Implementação em linguagem python de 

algoritmos de quantificação de dados 

 Linguagem python 

André Maletzke Área: Computação 

Tema: Classificação de imagens alares de insetos 

com ênfase em mosquitos transmissores de 

doenças 

Linguagem python, conhecimento 

básico de processamento de 

imagens (preferível) 



André Maletzke Área: Ciência da computação (Machine Learning) 

Tema: Identificação não supervisionada de 

mudança de conceito em fluxo de dados 

Linguagem R e/ou python, 

estrutura de dados, estatística 

básica 

André Maletzke Área: Engenharias/Computação 

Tema: Marcação automática de landmarks em 

asas de insetos 

 Linguagem java, python e/ou R 

André Maletzke Área: Ciência da computação 

Tema: Recomendação de quantificadores 

 Linguagem python e/ou R 

André Maletzke Área: Ciência da computação 

Tema: Sistema para monitoramento remoto de 

população de mosquitos usando smart traps 

Linguagem python/C, estrutua de 
dados, estatística básica 

André Maletzke Área: Engenharias/Computação 

Tema: Modelagem e prototipagem 3D de 

armadilhas semi-ativas de insetos 

3D Modeling Software/CAD 
(conhecimento básico) 

André Maletzke Área: Engenharias 

Tema: Sistema de acionamento seletivo para 

captura de insetos em armadilhas inteligentes 

Circuitos Elétricos, Eletrônica 
Analógica e Digital, Sistemas 
Digitais 

Carlos Henrique Farias 

dos Santos 

Área: Robótica 

Tema: Controle Adaptativo com aprendizagem 

de máquina para aplicações Aeroespaciais 

Conhecimento em Programação e 
Nível básico de MATLAB ou C. 

Carlos Henrique 

Zanelato Pantaleão 

 Área: Engenharia Elétrica 

Tema: Eletrônica Digital / IoT / Instrumentação 

Regularmente matriculado no 
Curso de Engenharia Elétrica (3º, 
4º ou 5º ano). 

Ricardo Luiz Barros de 

Freitas 

Área: Sistemas de Potência 

Tema: Planejamento da Expansão e Operação 

dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica 

-  Conhecimentos em 
Programação Dinâmica na 
Linguagem C 
- Conhecimento dos Sistemas de 
Distribuição de Energia Elétrica 
-  Conhecimentos em Heurísticas 
e Metha-Heurísticas 

- Disponibilidade de Horários 
para Pesquisa 

Romeu Reginato Área: Sistemas de Potência  

Tema: Tratamento e análise de dados de geração 

solar  

 

A partir do 3o ano de Engenharia 
Elétrica, tendo já cursado 
Circuitos Elétricos e Eletrônica 
Básica. Desejável conhecimento 
do Matlab e Excel 

Susimeire Vivien Rosotti 

de Andrade 

Área: Ciências Humanas 

Tema: Estudo de propostas para o ensino de 

Matemática no ensino médio pela Perspectiva 

Histórico-Cultural.  

Acadêmico do Curso de 
Licenciatura em Matemática 

 

6º - Requisitos e condições gerais para ser bolsista conforme Edital nº 005-2021-PIC-PIBIC; 

Edital nº 006-2021-PIC-Ações Afirmativas; Edital nº 007-2021-PIC-PIBITI: 

 

a) estar devidamente matriculado em curso de graduação da Unioeste (Edital 005-2021-PIC-

PIBIC e Edital nº 007-2021-PIC-PIBITI) 

b) estar devidamente matriculado como cotista em curso de graduação da Unioeste (Edital 

006-2021-Ações Afirmativas) 

c) não estar inadimplente com programa de iniciação científica; 

d) não estar vinculado a outro programa de iniciação científica; 

e) não usufruir outras modalidades de bolsa; 



f) não possuir qualquer tipo de vínculo empregatício ou atividade remunerada; 

g) não possuir mais de 4 disciplinas reprovadas, exceto estágio supervisionado; 

h) o aluno/bolsista que for substituído ou teve a proposta cancelada não pode retornar às 

atividades na mesma vigência para o qual estava indicado; 

i) é obrigatório possuir currículo atualizado, no ano de 2021, na Plataforma Lattes; 

j) ter disponibilidade para dedicação de 20 horas semanais, necessárias ao desenvolvimento da 

proposta remunerada e/ou 10 horas semanais da proposta voluntária; 

k) não possuir grau de parentesco, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, com o professor, 

sob pena de devolução de valores recebidos; 

l) ser selecionado e indicado pelo professor; 

m) indicar conta(s) corrente(s) própria(s) nos devidos sistemas. O banco e tipo de conta será de 

acordo com a bolsa contemplada e serão especificadas na distribuição das bolsas. Não serão 

aceitas de terceiros ou contas conjuntas; 

n) entregar os relatórios parcial e final no prazo estabelecido; 

o) apresentar e publicar os resultados da proposta no EAICTI, sob pena de inadimplência e 

devolução da bolsa. 

 
 

Publique-se. Cumpra-se. 

Foz do Iguaçu, 05 de março de 2021. 
 

 
Romeu Reginato 

Diretor do Centro de Engenharias e Ciências Exatas 
Portaria 0001/2020-GRE 

 
  


