
 

 

EDITAL Nº01/2015 

 

CONCURSO DE TECNOLOGIA WEB SEMPESQ 2015 

 

 A Universidade Tiradentes, por meio da Diretoria de Pesquisa e Extensão, torna 

público o Edital nº 01/2015 que dispõe sobre o Concurso de Tecnologia Web 

Sempesq 2015. 

 

 I - DO OBJETO 

1.1 - O Concurso de Tecnologia Web Sempesq 2015 tem como objetivo principal, a 

criação do site de gestão do evento de forma a inovar a comunicação com os 

participantes. Desta maneira é necessário que o sistema seja adaptado às normas de 

usabilidade e ergonomia e que esteja adaptado ao novo cenário da Web 2.0. O concurso 

é destinado a todos os estudantes das áreas de Computação e Design, da Universidade 

Tiradentes, sendo administrado pela Diretoria de Pesquisa e Extensão na forma do 

presente edital. 

 

 II – DO PRÊMIO 

 

2.1 - Para concorrer ao prêmio deverá o aluno realizar e se submeter às seguintes fases: 

a) Inscrição; 

b) Entrega da proposta; 

c)Análise das propostas pela Comissão; 

d)Apresentação da proposta pelos concorrentes à Comissão. 

2.2 – Serão premiadas as três melhores propostas, divididos em: 

a) 1º Lugar;  

b) 2º Lugar; 

c) 3º Lugar. 

2.3 - Os discentes deverão estar regularmente matriculados até a data de inscrição para o 

prêmio 

2.4 – As inscrições deverão ser feitas no período 24 a 27 de março de 2015; 

2.5 - A entrega da proposta deverá ser feita até o dia 16 de abril de 2015; 

2.6 - A apresentação das propostas selecionadas pela Comissão Julgadora serão feitas 

nos dias 17 e 20 de abril de 2015.  
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2.7 – O resultado das análises das propostas pela Comissão Julgadora será divulgado no 

dia 25 de abril de 2015 pela Coordenação de Pesquisa – DPE e a premiação será 

entregue no mesmo dia, no encerramento do II Seminário de Pesquisa em Computação 

– SEMPESCOM, que será realizado na Universidade Tiradentes - UNIT. 

2.8 - Não haverá acúmulo de prêmios por parte dos alunos participantes.  

 

III - DA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA PARA CONCORRER AO PRÊMIO 

 

3.1 - Os interessados em participar do concurso devem preencher o formulário de 

inscrição, (Anexo I).  

3.2 - As propostas podem ser feitas de forma individual ou em grupo, e cada 

concorrente poderá apresentar apenas uma proposta.  

3.3 - Caso nenhum dos trabalhos apresentados preencha os requisitos mínimos de 

qualidade, a Comissão Julgadora reserva-se ao direito de não eleger nenhum vencedor.  

3.4 - Propostas baseadas em modelos gratuitos ou cópias de outras páginas serão 

automaticamente desqualificadas pela Comissão Julgadora. 

3.5 - O projeto deve contemplar todo o escopo e requisitos propostos. (Anexo II) 

3.6 - O envio da proposta de participação no concurso implicará a aceitação plena das 

condições estabelecidas neste Regulamento pelo candidato.  

3.7 - Só poderão participar trabalhos originais e inéditos.  

3.8 - Em caso de plágio, o trabalho enviado será automaticamente desclassificado.  

 

IV - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

4.1 - O julgamento dos trabalhos será feito pela Comissão Julgadora formada por 

membros do Comitê Cientifico da Universidade Tiradentes.  

4.2 – A Comissão Julgadora dos trabalhos emitirá uma nota entre 0 (zero) a 100 (cem) 

para a proposta submetida, sendo desclassificados aqueles que obtiverem média igual 

ou inferior a 50 (cinquenta).  

4.3 - A Comissão Julgadora utilizará os seguintes critérios para compor a nota final: 

 

Critério Pontuação 

Mérito, originalidade e relevância da 

proposta em relação ao desenvolvimento 

tecnológico e inovação. 

 

20 

Qualidade do Design quanto à usabilidade 

e ergonomia (objetividade e clareza) 

qualidade da apresentação. 

 

20 

Atendimento ao escopo do concurso 80 

Atendimento aos requisitos do concurso 30 



 

5.4 - A Coordenação de Pesquisa fará o enquadramento das inscrições, verificando a 

documentação exigida em Edital.  

5.5 - A ausência de qualquer um dos documentos exigidos acarretará em eliminação do 

candidato. 

V - DO CRONOGRAMA 

 

Inscrição 

  

24 a 27 de março de 2015 

Entrega das propostas à Coordenação 

de Pesquisa - DPE 

17 de abril de 2015 

Apresentação das propostas 

 

18 e 20 de abril de 2015 

Resultado 25 de abril de 2015 

 

5.1  - A divulgação dos prêmios e dos ganhadores nas datas estabelecidas será realizada 

por publicação no endereço eletrônico: www.unit.br/sempesq 

 

VI – DISPOSIÇÕES GERAIS  

6.1 - O formulário deve ser devidamente preenchido e entregue juntamente com o 

envelope contendo os demais documentos à Coordenação de Pesquisa – DPE até o 

prazo estipulado neste edital.  

6.2 - Não serão aceitos formulários fora da data.  

6.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora e pela Coordenação de 

Pesquisa. 

 

Aracaju, 20  de janeiro de 2015. 

 

________________________________ 

Prof. Dr. Cristiano de Jesus Ferronato 

Coordenador de Pesquisa 

 

________________________________ 

Ester Fraga Villas Boas Carvalho do Nascimento 

Diretora de Pesquisa 

 

 

 

  

http://www.unit.br/sempesq


 

 

 

ANEXO I 

Formulário de Inscrição (individual) – Concurso de Tecnologia Web SEMPESQ 

2015 

 

Número:___________(A ser preenchido no momento da entrega) 

1. Dados de identificação  

Nome: 

Matricula: CPF: 

Identidade: Data de Nascimento: 

Email: 

Curso: 

Ano de Ingresso: 

Semestre atual: 

Semestre de Conclusão: 

 

Assinatura do Aluno:  

                                        

________________________________________________________ 

 

 

Protocolo de Recebimento nº:  
 

Assinatura da recepção:  

 

 

Aracaju,            de                                               de 2015 
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ANEXO II 

 

 

Formulário de Inscrição (Grupo) – Concurso de Tecnologia Web SEMPESQ 2015 

 

Número:___________(A ser preenchido no momento da entrega) 

1. Dados de identificação  

Nome: 

Matrícula: CPF: 

Identidade: Data de Nascimento: 

E-mail: 

Curso  Ano de Ingresso: 

Semestre atual: Semestre de Conclusão: 

Nome: 

Matrícula: CPF: 

Identidade: Data de Nascimento: 

E-mail: 

Curso  Ano de Ingresso: 

Semestre atual: Semestre de Conclusão: 

Nome: 

Matrícula: CPF: 

Identidade: Data de Nascimento: 

E-mail: 

Curso  Ano de Ingresso: 

Semestre atual: Semestre de Conclusão: 

Nome: 

Matrícula: CPF: 

Identidade: Data de Nascimento: 

E-mail: 

Curso  Ano de Ingresso: 

Semestre atual: Semestre de Conclusão: 
 

Assinatura do Aluno:  

                                        

________________________________________________________ 

 

 

Protocolo de Recebimento nº:  
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Assinatura da recepção:  

 

 

Aracaju,            de                                               de 2015 

ANEXO III 

Requisitos  

- O sistema deve utilizar técnicas Web 2.0 (Ajax); 

- O sistema deve ser acessível por múltiplos ambientes (Computador, celular etc); 

- O layout deve ser agradável, mas o sistema deve possibilitar adaptar o layout; 

- O sistema deve gerar certificados para participantes, colaboradores, avaliadores, 

comissões, etc. automaticamente mas liberar apenas no ambiente do usuário através de 

senha; 

- O sistema deve possibilitar desativar módulos (ex.: modulo de certificação) 

- O sistema deve dar suporte à internacionalização. 

 Escopo: 

O Site da Sempesq 2015 deverá conter obrigatoriamente, as seguintes seções: 

Apresentação; 

Inscreva-se; 

Programação; 

Orientações; (normas e modelos); 

Comitê Interno e Externo; 

Conferencistas; 

Notícias; 

Feira de ciências; 

Lançamento de Livros; 

Horário das Apresentações; 

Parceiros/Apoio; 

Organização; 



Datas Importantes; 

Mapa da Unit; 

Trabalhos premiados; 

Perguntas frequentes. 

Além disso, o sistema deve possuir: 

a) Administração geral do site (Inserir, modificar notícias. Estas permanecem por um 

ano. Ao inserir a nova grade do ano, o sistema remove as notícias anteriores de forma 

automática para, gerir apresentação, programação, grade de apresentações etc); 

b) Gestão dos certificados (O usuário pode emitir seu certificado, utilizando seu logins 

após o evento, apenas quando o responsável liberar o certificado); 

c) Ambiente para os participantes em geral informando: sala, perfil, certificado, avisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


