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EDITAL DE PROJETO DE EXTENSÃO Nº 02, DE 09 DE JUNHO DE 2020
CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO
O DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO do Campus Alberto Carvalho, Itabaiana – DSI, torna pública a
abertura de inscrições do processo seletivo para participação do Projeto de Extensão, no âmbito do Projeto intitulado
“HISTÓRICO DE ATAS – Manutenção e Atualização 2019 / 2020”.

DO PROJETO DE EXTENSÃO
Para quem ainda não conhece, o Histórico de Atas já existe e está disponível na página do DSI
(https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/secao_extra.jsf?lc=pt_BR&id=198&extra=276414360) desde setembro
de 2017. Além do DSI, outros departamentos deste Campus participaram da edição anterior deste projeto e já
contam com seus históricos, que foram os seguintes: Departamento de Administração – DACI, Departamento de
Biociências – DBCI, Departamento de Física – DFCI, Departamento de Letras – DLI, Departamento de Química –
DQCI e o Núcleo Integrado de Pesquisa e Pós-graduação em Educação e Ciências – NIPPEC.
A criação do Histórico de Atas teve início no DSI quando nos deparamos com uma infinidade de
documentos (atas, convocatórias portarias e documentos em geral) espalhados por diversos arquivos e locais, e no
esforço necessário encontrá-los em tempo hábil. Hoje, um único documento abriga todos os documentos do DSI,
disponível publicamente na página do SIGAA. Após sua implementação no DSI, compartilhamos a idéia como um
projeto de extensão aos demais departamentos deste Campus, o que também proporconou a participação de diversos
alunos(as) do Curso de Sistemas de Informação do DSI.
O que pretendemos agora é propor a manutenção e atualização dos Históricos de Atas existentes e, caso
houver interesse, de compartilhar esta ideia com os departamentos deste Campus que ainda não possua seu histórico
de atas.
Os departamentos e setores convidados a participar do projeto de extensão são: Núcleo Integrado de
Pesquisa e Pós-graduação em Educação e Ciências – NIPPEC, Secretaria Executiva – SEEX; Departamento de
Administração – DACI, Departamento de Biociências – DBCI, Departamento de Ciências Contábeis – DCCI,
Departamento de Física – DFCI, Departamento de Geografia – DGEI, Departamento de Letras – DLI, Departamento
de Química – DQCI e Departamento de Sistemas de Informação – DSI. Como observação, o Departamento de
Matemática – DMAI não consta na lista por contar com método próprio de organização de documentos.
Para os alunos e alunas do DSI, será uma oportunidade de participar de um projeto de extensão e aprender
novos conteúdos, principalmente na utilização da ferramenta LATEX. Sobre a ferramenta, o LaTex é um sistema de
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edição de texto largamente utilizado em meios acadêmicos e científicos, bem como por algumas editoras nacionais e
internacionais. Sendo assim, este projeto de extensão possui como objetivo, além de produzir um documento final,
também de proporcionar a introdução do aluno ao editor de texto LaTeX, explicando como elaborar tal documento,
a partir de um modelo prévio.

DO NÚMERO DE VAGAS
O número de vagas será definido de acordo com o número de Departamentos e Setores interessados em participar do
projeto de extensão.

DOS PARTICIPANTES
Discente do Curso de Sistemas de Informação do DSI, regularmente matriculado, que não tenha previsão de
conclusão do curso antes do período 2020/2.

DOS PERFIS EXIGIDOS
Não haverá pré-requisito para participação, basta estar interessado(a) em aprender e utilizar a ferramenta de edição
de texto LaTex.

DA DURAÇÃO
A duração será de 12 meses, contados a partir da primeira reunião de orientação. É importante notar que, durante o
período de pandemia, todas as atividades serão realizadas de forma remota. A dedicação será semanal e combinada
de acordo com a disponibilidade do aluno.

DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Os candidatos interessados em participar da presente seleção deverão encaminhar por e-mail, até sexta-feira
(19/06/2020), os seguinte documentos diretamente para o coordenador do projeto Prof. Alcides Xavier Benicasa
(alcidesbenicasa@gmail.com):


Nome completo, nº da matrícula acadêmica, e-mail acadêmico e CPF;



Manifestação de interesse em participar e;



Histórico escolar.

DAS INCRIÇÕES
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Os interessados deverão enviar e-mail, até sexta-feira (19/06), para o coordenador do projeto Prof. Alcides Xavier
Benicasa (alcidesbenicasa@gmail.com), manifestando interesse em participar.

DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será através da análise do histórico, de caráter classificatório, a partir da Média Geral Ponderada
(MGP). As vagas disponíveis serão atribuídas de acordo com a classificação obtida.

DA COORDENAÇÃO DO PROJETO
O projeto é coordenado pelo Prof. Dr. Alcides Xavier Benicasa.

Itabaiana, 09 de junho de 2020.

_________________________________________
Professor Dr. Andre Luis Meneses Silva
Chefe do DSI
(o original encontra-se assinado)
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