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PLANO DE TRABALHO DO ALUNO (Formulário de Indicação de aluno): 

PIBIC (   ), PIBIC – Af (X) , PIBIC – EM (   ) ,  PIBITI  (   )

Cada Plano deverá ter título, objetivo(s) e cronograma individual.

Nome completo do aluno: Bernardo chagas Araújo
Endereço:  Rua professor Assis Gonçalves Nº:1342
Complemento: apto 63 CEP: 80620-250 Cidade: Curitiba
E-mail: bernardo.chagas@r7.com Telefone: (41) 3023-6445 Celular: (41) 9632-3175
CPF: 079.837.479-93 RG: 12.626.834-3
Nacionalidade: brasileiro Data Nascimento: 01/07/1998 Sexo: Fem (  )   Masc ( X )
Série do ensino Médio cursada em
2014: *(somente para o PIBIC EM)

Ano ingresso no Ensino Médio: 
*(somente para o PIBIC EM)

Ano previsto para conclusão do
Ensino  Médio:  *(somente  para  o
PIBIC EM)

Instituição onde será desenvolvido o Projeto (PIBIC EM colocar o nome da escola parceira): 
Universidade Federal do Paraná - UFPR 

Título  do  plano  de  trabalho  do  aluno:  Aquisição  de  dados  para  a  identificação  de  competências
profissionais a partir da rede social Facebook.

Data de início: 01/08/2016                                                          Data de término: 31/07/2017
Nome completo do professor (orientador): Msc. Andreia de Jesus

Título do Projeto do professor/orientador da UFPR:  Elaboração de uma Metodologia para Análise de
Competências Profissionais Baseada em Dados de Redes Sociais: estudo de ferramentas de extração de
dados disponíveis na web

Registro no BANPESQ/THALES: 2016020263
Objetivo (s) do Plano de Trabalho do aluno:

Objetivo Geral: Pesquisar e sistematizar ferramentas de captura de dados na internet, especificamente
para a rede social Facebook.

Objetivos Específicos:

 Pesquisar ferramentas que fazem a captura e extração de dados disponíveis em plataformas de
redes sociais;

 Avaliar  a  usabilidade,  performance  e  qualidade  do  dado/informação  capturado  por  estas
ferramentas;

 Aplicar a ferramenta selecionada para a extração de dados na rede social Facebook, referente a
competências e habilidades profissionais.

Metodologia/Síntese das atividades a serem desenvolvidas pelo aluno:

Para dar conta dos objetivos propostos para este recorte de pesquisa o bolsista deverá desempenhar as
seguintes atividades:

1. Interagir  com os  alunos  do  curso  de  Gestão  da  Qualidade  do  SEPT para  compreender  os
conceitos de competências e habilidades profissionais e ter conhecimento das palavras chaves a
serem pesquisadas e capturadas da rede social Facebook.

2. Estudar sobre mecanismos de busca na internet.
3. Pesquisar e selecionar ferramentas de captura de dados na rede mundial e que se aplique na

rede social Facebook.
4. Estudar técnicas de avaliação de interface de software.
5. Aplicar  uma  técnica  de  avaliação  de  interface  de  software  para  analisar  a  qualidade  das

interfaces das ferramentas selecionadas.
6. Testar as ferramentas selecionadas para capturar dados sobre competências profissionais na
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rede social Facebook .
7. Validar  a qualidade dos dados capturados com a equipe do Curso de Gestão da Qualidade

atuante no projeto.
8. Produzir o artigo sobre a análise das ferramentas estudas e testadas.
9. Relatório final e apresentação dos resultados no EVINCI e em eventos externos.

Cronograma:
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