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Edital Nº 01/2020 - PROPIT/LCC - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA APOIO 
ESPECIALIZADO E USO DA INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL DO 

LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA (LCC) 
 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit),         
por intermédio do Laboratório de Computação Científica (LCC) da Universidade          
Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), torna público o edital para seleção              
de propostas para apoio especializado técnico-científico e uso da infraestrutura          
computacional do LCC, de forma a viabilizar a execução de projetos de pesquisa             
que demandam métodos computacionais especializados e processamento de alto         
desempenho no contexto da Computação Científica e Aplicada. 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. Este edital tem por objetivo geral selecionar projetos de pesquisa          
interdisciplinares, que necessitem de tecnologias de informação e computação         
aplicada, por intermédio de apoio técnico-científico e infraestrutura computacional         
disponíveis no LCC. 
1.2. Este edital têm por objetivos específicos: apoiar tecnicamente os projetos da           
Unifesspa, ou dos quais faça parte; oferecer infraestrutura computacional para          
desenvolvimento de trabalhos científicos; apoiar teses de doutoramento,        
dissertações de mestrado, trabalhos de iniciação científica e de conclusão de curso;            
promover trabalhos de relevância científica; e estimular trabalhos interdisciplinares e          
a interação entre pesquisadores. 
 
2. MISSÃO DO LCC 

Realizar pesquisa e desenvolvimento em computação científica, em especial         
na implantação e aplicação de métodos e modelos matemáticos e computacionais           
na solução de problemas científicos e tecnológicos, assim como disponibilizar          
ambiente computacional para processamento distribuído e de alto desempenho,         
tendo como finalidades o avanço do conhecimento e o atendimento às demandas            
de investigação científica da Unifesspa e da sociedade. 
 
3. PÚBLICO-ALVO 
3.1. O público-alvo deste edital é composto por Docentes, Técnicos-Administrativos         

e Discentes (graduação e pós-graduação) da Unifesspa; 
3.2. O proponente não deve se encontrar afastado ou licenciado integralmente da           

Unifesspa, exceto no caso de licença maternidade; 
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3.3. Todos as propostas deverão ter obrigatoriamente um pesquisador principal,         

que pode ser Docente ou Técnico-Administrativo da Unifesspa; 
3.4. Poderão fazer parte do projeto pesquisadores de outras Instituições de Ensino           

Superior (IES), de modo a complementar a equipe da proposta. 
 
4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
4.1. As propostas deverão ser submetidas via formulário online disponível no          
Sistema de Projetos Online (SISPROL), http://sisprol.unifesspa.edu.br/, pleiteando       
uma das duas categorias disponíveis: “Apoio especializado” e/ou “Infraestrutura         
computacional”. 
4.2. O período de inscrição está definido em cronograma especificado no item 10. 
4.3. Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital podem ser         
obtidos através do endereço eletrônico lcc@unifesspa.edu.br, pelo telefone (94)         
2101-5945 (Ramal 5948) ou ainda na sede do LCC, Folha 17, Quadra 04, Lote              
Especial, Unifesspa, Unidade II, Centro de Tecnologia da Informação e          
Comunicação, no período de 8 às 12h ou de 14h às 18h. 
 
5. CATEGORIAS DE PROPOSTAS 
5.1. APOIO ESPECIALIZADO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

Na categoria de apoio especializado, o proponente poderá solicitar         
assistência técnico-científica para as seguintes atividades: 
5.1.1. Inteligência artificial, aprendizado de máquina, mineração de dados e visão          

computacional 
Aplicação de variados algoritmos e metodologias para reconhecimento de          

padrões em tarefas, como classificação, clusterização, detecção de anomalias,         
previsão, inferências, visualização de informação, detecção de objetos e outras. 

5.1.2. Normalização, tratamento e análise exploratória em bases de dados 
Aquisição de bases de dados a partir de fontes de dados públicas para              

manipulação de grandes volumes de dados ou implementação de web-services,          
normalização, tratamento e análise exploratória de dados. Caso a fonte de dados            
não disponibilize publicamente os dados pleiteados, é de responsabilidade         
do pesquisador a obtenção destes. O LCC fornecerá um sistema para acesso às             
variáveis selecionadas e tratadas, conforme a necessidade do pesquisador. 

5.1.3. Geração de indicadores e análises estatísticas 
Para o pesquisador que já possui uma base de dados normalizada ou             

realizará normalização via LCC, é possível gerar os seguintes indicadores:          
Coeficiente de especialização; Índice de entropia; Índice de Krugman; Índice Bruto           
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de Diversificação de Rogers; Quociente de Localização; Índice de Participação          
Relativa; Índice de Hirschman-Herfindahl; Índice de Separação Espacial; Índice de          
Concentração Normalizado; Coeficiente de Variação; Índice de Williamson; Índice         
de Theil; e Índice de Gini. 

5.2. INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 
5.2.1. Na categoria de infraestrutura computacional, o proponente deverá         
apresentar o tempo estimado de uso da máquina solicitada, bem como a            
quantidade de núcleos, memória RAM e armazenamento em disco rígido,          
justificando de forma clara e plausível seu uso. 
5.2.2. Os pesquisadores serão inteiramente responsáveis por softwares de         
terceiros, e eventuais licenciamentos destes, devendo observar as restrições         
existentes quanto ao uso de software não licenciado. 
5.2.3. Os softwares homologados para uso na Unifesspa são listados no seguinte            
endereço eletrônico: https://ctic.unifesspa.edu.br/softwares-homologados.html. 

 
6. QUANTIDADE DE PROJETOS POR CATEGORIA 

Serão aprovados um total de 15 (quinze) propostas, distribuídos conforme          
tabela a seguir: 

 

Categoria Quantidade 

Apoio especializado 10 

Infraestrutura computacional 5 
 
7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
7.1. Será composta uma comissão de avaliação formada por colaboradores da          

Unifesspa e/ou consultores ad-hoc para avaliar as propostas, assim como as           
questões de operacionalização da demanda, relevância científica e recursos         
tecnológicos envolvidos. 

7.2. Todas as propostas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: 
Interdisciplinaridade: Distribuição da equipe de pesquisadores em       

diversificadas áreas de pesquisa e multidisciplinariedade da proposta (2,0 pontos); 
Inovação: Ineditismo da proposta e possibilidade de reuso do produto ou           

reprodutibilidade do método (2,0 pontos); 
Potencial de produção acadêmica: Serão avaliadas a quantidade e         

qualidade de eventos e periódicos com potencial de aceitar os resultados da            
pesquisa, a quantidade de teses de doutorado envolvidas, a quantidade de           
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dissertações de mestrado envolvidas e quantidade de trabalhos de conclusão de           
curso envolvidos (2,0 pontos); 

Plano de trabalho: Será avaliado o planejamento de execução dos objetivos           
específicos dentro do cronograma proposto (4,0 pontos). 
 
8. VIGÊNCIA DO APOIO AOS PROJETOS E RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO 
8.1. A vigência do apoio do LCC aos projetos selecionados terá duração mínima de             

6 (seis) meses e máxima de 12 (doze) meses, sendo definida pelo proponente. 
8.2. O proponente de projeto selecionado deverá apresentar relatório parcial até 30           

(trinta) dias após transcorrida metade do período de execução com apoio do            
LCC. O referido relatório deve compreender as metas e os resultados           
alcançados até o momento. 

8.3. O proponente de projeto selecionado deverá apresentar relatório final até 30           
(trinta) dias após o encerramento do apoio do LCC ao projeto. No referido             
relatório deverá constar: resumo dos resultados obtidos; publicações efetuadas         
em anais de congressos e/ou periódicos nacionais e/ou internacionais;         
trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses envolvidas; e eventos           
realizados ou participação em eventos para divulgação dos resultados. 

8.4. A ausência de entrega de qualquer um dos relatórios citados anteriormente           
acarretará em impossibilidade de participação em editais subsequentes, até         
que a pendência tenha sido sanada. 

8.5. Para os projetos da categoria infraestrutura computacional, bimestralmente as         
máquinas de uso prolongado serão avaliadas, podendo haver ajuste dos          
recursos de acordo com o histórico de uso, conforme relatório a ser enviado             
para o coordenador do projeto. 

9. OBSERVAÇÕES FINAIS 
9.1. Todas as bases de dados carregadas e tratadas serão disponibilizadas para           

consulta da comunidade acadêmica, salvo quando o contrário for justificado          
por motivos de confidencialidade. 

9.2. É necessário que o Projeto de Pesquisa, quando do início da sua execução             
com apoio do LCC, encontre-se aprovado na Unidade de lotação do           
pesquisador, mediante Ata ou Portaria. 

9.3. Solicita-se, de antemão, aos proponentes dos projetos selecionados que façam          
menção ao apoio prestado pelo LCC nos agradecimentos de suas publicações. 

10. CRONOGRAMA 
Inscrições: 13/03/2020 a 13/04/2020 
Avaliações: 14/04/2020 a 15/04/2020 
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Resultado preliminar: 15/04/2020 
Recurso do resultado preliminar: Até 17h do dia 17/04/2020, através do           

e-mail lcc@unifesspa.edu.br 
Resultado final: Até 18h do dia 17/04/2020 

11. CONTATOS 
E-mail: lcc@unifesspa.edu.br 
Telefone: (94) 2101-5945 (Ramal 5948) 
Endereço: Folha 17, Quadra 4, Lote Especial, Unifesspa, Unidade II, Centro           

de Tecnologia da Informação e Comunicação, Laboratório de Computação Científica  
 
 
 
 

Profa. Dra. Cindy Stella Fernandes  
Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica  

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
 
 

Prof. Dr. Adam Dreyton Ferreira dos Santos  
Coordenador do Laboratório de Computação Científica  

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
 

 


