
 

 

Edital de Seleção de Participantes do GepIA 

 

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Inteligência Artificial – Mundo Novo (GepIA), inicia 

suas atividades neste ano no Centro Universitário Newton Paiva, divulga o presente 

edital de seleção de alunos para os projetos que serão desenvolvidos entre abril e 

dezembro de 2022. 

1- DO OBJETIVO 

1.1 O objetivo do Grupo de Estudos e Pesquisa em Inteligência Artificial – Mundo Novo 

(GepIA) é fomentar trabalhos acadêmicos que envolvem a área de Inteligência 

Artificial (IA), como pesquisa, extensão e TCCs. Com o propósito de contribuir para 

o aprendizado contínuo de alunos, difusão de conceitos e aplicações de IA, bem 

como auxiliar na compreensão e solução de problemas sociais de diversas áreas, 

como saúde e política.  

1.2 Inicialmente, os projetos de pesquisa do GepIA são: 

I – Observatório Fake News: envolve a coleta, tratamento e identificação de discurso 

de ódio, desinformação e fake News no cenário político do Brasil. Foram coletados 

dados do Twitter sobre a CPI da COVID-19 em 2021. A proposta busca desenvolver 

uma ferramenta de Aprendizado de Máquina que identifique em um tweet a 

possibilidade de Fake News, discurso de ódio e desinformação. Serão utilizadas 

técnicas de Processamento da Linguagem Natural, Análise de Sentimento, 

Mineração de Dados, Algoritmos de Categorização de texto, dentre outros. 

II – Saúde Alimentar: o propóstio do projeto é criar uma ferramenta de realidade 

aumentada capaz de analisar rótulos de produtos alimentícios disponíveis no 

mercado, exibir alertas e possíveis riscos a saúde. Por exemplo: para pessoas 

celíacas, o software pode apontar em um produto grande quantidade de gluten. 

Serão trabalhadas bases de dados nutricionais de componentes alimentares, 

produtos disponíveis no mercado brasileiro e principais comorbidades. Utilizando 

técnicas de Machine Learning serão aprendidos padrões que podem causar 

impactos na saúde do usuário, dado o seu histórico de comorbidades. A realidade 

aumentada é uma ferramenta capaz de projetar elementos e informações no 

ambiente real. Esta técnica será utilizada para criar a interface com o usuário, que 

poderá através do dispositivo móvel, utilizar o software em qualquer produto 

alimentício. 

  



 

2- DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1 Os alunos serão selecionados mediante envio de Currículo para o e-mail 

michelle.andrade@newtonpaiva.br  e entrevista individual posteriormente 

agendada. 

2.2 O processo seletivo será iniciado em 14/03/2022 e finalizará no dia 21/03/2022 às 

23h59min. O contato em caso de dúvidas ou esclarecimentos ser dará por meio do 

e-mail michelle.andrade@newtonpaiva.br   

 

3- DOS REQUISITOS DOS ALUNOS SELECIONADOS 

3.1 Serão selecionados no máximo 10 alunos, sendo 1 aluno bolsista e 9 voluntários. 

3.2 O aluno bolsista receberá o valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) e deverá 

estar ciente dos seguintes requisitos: 

I. Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação da Newton; 

II. Apresentar rendimento escolar global de no mínimo 75% (setenta e cinco por 

cento); 

III. Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades de 

extensão, em turno diferente do que está matriculado; 

IV. Não estar cursando o último módulo/semestre do seu curso; 

V. Não acumular bolsa de outros Programas da Newton, Programas de Agências de 

Fomento à Pesquisa, assim como de estágios remunerados internos e externos à 

Newton. 

3.3 O aluno voluntário terá está ciente dos seguintes requisitos: 

I. Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação da Newton; 

II. Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais às atividades de 

extensão, em turno diferente do que está matriculado. 

3.4 As atividades dos alunos bolsista e voluntários poderão ser desenvolvidas de modo 

remoto ou presencial nas dependências do Centro Universitário Newton Paiva. 

3.5 Poderão participar do processo seletivo alunos de qualquer curso de graduação da 

Newton, devidamente matriculados em 2022. 
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4- DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

4.1 As invenções, os direitos relativos à propriedade industrial (patentes, desenhos 

industriais dentre outros) e autoral, inclusive de programa de computadores e 

cultivares, resultantes de atividades realizadas em decorrência do projeto financiado 

pelo Centro Universitário Newton Paiva serão objeto de proteção, em conformidade 

com a legislação de propriedade intelectual vigente, e terão como titulares o 

Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda que mantém o Centro Universitário 

Newton Paiva, respeitados os direitos morais do autor/inventor, sem prejuízo de 

serem compartilhados royalties ou renda, ou ambos, que poderão ser repartidos de 

maneira justa e equitativa entre a universidade e o(s) autor(es). 

a. Primeiro - A comercialização dos direitos de propriedade intelectual e industrial, 

das patentes, desenhos industriais, das cultivares, dos programas de computador e 

os contratos de licença de exploração só poderá ser efetuada pela Newton mediante 

transferência de tecnologia, vendendo ou licenciando ou por qualquer tipo de 

exploração, de acordo com instrumento por escrito representado através de 

contrato específico com outras instituições, empresas e quaisquer terceiros 

interessados, onde serão estabelecidas todas as condições e, poderá, ao receber os 

royalties dividi-los com os autores da criação intelectual, conforme indicado na 

Política de Propriedade Intelectual do Centro Universitário Newton Paiva. 

b. Segundo - Os direitos sobre a propriedade intelectual de que trata esta cláusula 

do presente edital serão regulados também pela legislação de propriedade 

intelectual vigente, especialmente a Lei Federal nº 9.279/96 (Lei de Propriedade 

Industrial), Lei Federal nº 9.609/98 (Lei de Programas de Computador), Lei Federal 

nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), Decreto Federal nº 2.553/98 (que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de premiação os inventores de instituições públicas), Lei 

Federal nº 10.973/04 (incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 

ambiente produtivo), Decreto Federal nº 5.563/05 (Regulamenta a Lei 10.973/04). 


