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SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA PROJETO DE PESQUISA “Utilização das 
técnicas de Machine Learning  para estimar parâmetros fisico químicos em 

reservatórios de agua” 

 
O projeto de pesquisa: “Utilização das técnicas de Machine Learning  para 
estimar parâmetros fisico químicos em reservatórios de água”, vinculado a 
Faculdade de Computação, do Campus Universitário de Castanhal,  torna pública a 
seleção de alunos (as) interessados (as) em participar como voluntário(a) no âmbito 
do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica – PIVIC, para atuar no 
projeto durante o período de Desenvolver o plano de trabalho no período de 10 
meses, com vigência de outubro de 2019 a julho de 2020. 

1 - Disposições gerais 

 ● O PIVIC tem por finalidade apoiar a criação e consolidação de grupos de 
pesquisa e qualificar o ensino de graduação na UFPA, por meio do incentivo 
à pesquisa voluntária de Iniciação Científica e Tecnológica a graduandos sob 
orientação de docentes e técnicos administrativos, coordenadores ou 
participantes de projetos de pesquisa registrados na instituição, para o 
incremento de atividades voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico 
e a processos de inovação. Edital completo do PIVIC disponível em: 
http://www.propesp.ufpa.br/index.php/editais-da-propesp/293-editais-da-
propesp-2019/1455-edital-10-2019-pivic 

 
 ● Este projeto tem por objetivo selecionar alunos voluntários(as) regularmente 

matriculados(as) nos cursos: Engenharia da Computação e Sistemas de 
Informação da UFPA-Castanhal; 

 
 ● O projeto no qual o voluntário(a) estará envolvido visa analisar parâmetros 

ambientais nos reservatórios de agua da região amazônica, por meio de 
analise das series históricas,  utilizando inteligência artificial e sensoriamente 
remoto por meio de imagens de satélite.  

 ● Nosso objetivo é monitorar a concentração dos parâmetros físico-químicos 
utilizando imagens de satélite por meio da  refletância de imagens em 
conexão com modelos de regressão neural e fuzzy. As imagens de satélites 
podem ser usadas para estimar e monitorar as concentrações dos parâmetros 
físico-químicos relacionados a qualidade da agua. Os resultados podem 
contribuir para o monitoramento dos reservatórios de agua, sugerindo 

http://www.propesp.ufpa.br/index.php/editais-da-propesp/293-editais-da-propesp-2019/1455-edital-10-2019-pivic
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modelos computacionais utilizando técnicas da inteligência artificial para o 
monitoramento em tempo real desses reservatórios. 

 ● Fazem parte do plano de trabalho do voluntário(a) de IC as seguintes tarefas:  
 ● Investigar parâmetros físico-químicos em reservatórios de água da região 

amazônica. 
 ● Contribuir com pesquisas já realizadas nos reservatórios da região 

amazônica, propondo analisar novos parâmetros ainda não investigados em 
pesquisas anteriores 

 ● Ampliar o estudo para outros reservatórios, objetivando um estudo em âmbito 
internacional. 

 ● Pesquisar sobre refletância nas imagens de satélite. 
 ● Pré-processamento de imagens de satélite. 
 ● Usar técnicas de mineração de dados para identificar padrões de 

comportamento em séries de dados históricos das coletas de agua.  
 ● Investigar sobre as técnicas como regressão, classificação, Clustering e fazer 

Análises Estatísticas dados obtidos. 
 ● Propor soluções de baixo custo, utilizando técnicas de Inteligência 

Computacional para inferir níveis de parâmetros físico-químicos presentes 
nos corpos de água dos reservatórios. 

 ● Desenvolver modelos neurais usando técnicas de Inteligência Computacional 
e imagens de satélite para monitorar os parâmetros de qualidade da água 

 ● Contribuir para o debate sobre as questões investigadas, apresentando 
propostas para soluções contemporâneas. 

 ● Divulgação das ações através de mídias das redes sociais, participações em 
reuniões, eventos e na escrita de produções (artigos, relatórios, etc.) 
relacionado ao projeto; 

 ● As atividades desenvolvidas podem ser creditadas como atividades 
complementar ou estágio. 
 

2 - Sobre o Projeto: 
 
O projeto “Utilização das técnicas de Machine Learning para estimar parâmetros 
fisico químicos em reservatórios de agua” é um projeto vinculado a Facomp, tem 
como objetivo a investigação sobre as técnicas de Machine Learning, como por 
exemplo as Redes Neurais Artificiais que proporcionam uma alternativa de boa 
precisão e, menos dispendiosa que o uso de sensores físicos para estimar as 
variáveis da qualidade da agua.  
As redes neurais apresentam a vantagem de ter a capacidade para modelar 
processos não lineares e complexos, aprendizagem adaptativa, auto-organização, 
funcionamento em tempo real e facilidade de inserção em tecnologias existentes. 
Neste contexto, este projeto tem como foco auxiliar no monitoramento da qualidade 
da água em reservatórios de agua por meio do sensorialmente remoto e inteligência 
artificial.  
Nosso objetivo principal estar em despertar o interesse e fomentar a pesquisa 
envolvendo os  estudantes da área de Computação no município de Castanhal.  
Coordenado pelas professoras: Hieda Adriana N. Silva (UFPA/Facomp - Campus 
Castanhal) e Yomara Pires (UFPA/Facomp - Campus Castanhal). 



 

 

3 - Das vagas 
  
3.1- Total: 2 (duas) vagas. 

Local Projeto Perfil Descrição vagas Vigência 

 
 
 
 

Castanhal 

PRO3405-
2019 

Machine  
Learning 

Utilização 
das 

técnicas 
de 

Machine 
Learning 

no 
processo 

de tomada 
de 

decisão. 

01 10 meses 

PRO3405-
2019 

Machine  
Learning 

Machine 
Learning 

para 
analise 

dos 
parâmetro

s fisico 
químicos 

da 
qualidade 
da agua. 

01 10 meses 

 
 
4 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1 Poderão concorrer, estudantes do Campus de Castanhal da Universidade 
Federal do Pará que: 

 ● Estejam regularmente matriculados e cursando a partir do 4º semestre até o 
sétimo semestre do curso;  

 ● Não possuir pendências acadêmicas relacionadas aos compromissos 
assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas; 

 ● Não ter CRG inferior a cinco; 
 ● Dispor de 20 horas semanais de 08:00h às 12:00h ou 14:00h às 18:00h para 

dedicação ao projeto; 
 ● Ter disponibilidade para realizar as atividades referentes ao plano de trabalho 

do projeto. 
 
 4.2 -  Serão considerados como critérios de desempate, por ordem de aplicação: 

 ● Maior nota CRG; 



 

 

 ● Ter participado em projetos de pesquisa anteriormente; 
 ● Perfil do candidato(a) através de análise do histórico escolar. 

 
5 - PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

5.1 As inscrições serão abertas no seguinte período: 21 a 30 de setembro de 
2019; 

 

5.2 - Fazer Login no Sistema SIGAA e Indicar interesse no Projeto PRO3405-
2019. 
 
 - No SIGAA, escolher: 

 
 - Utilização das técnicas de Machine Learning no processo de tomada de 
decisão. 

Ou 
-  Machine Learning para analise dos parâmetros fisico químicos da qualidade 

da agua 
 
5.3 Preencher o formulário eletrônico disponível em: 
  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaHqp5_ZkpHGY9V_LrsytCYkCQyHN
HJ8GzH-Z8QSIIsjKAtA/viewform 
 
5.4 O ato de inscrição do(a) aluno(a) implica automaticamente no conhecimento e 
acatamento das atividades do projeto e do presente edital para seleção dos(as) 
voluntário(as) PIVIC. 

 6. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 ● Lançamento do Edital: 21 de setembro de 2019 
 ● Período de inscrição: 21 à 30 de setembro de 2019  
 ● Entrevistas: 03 de outubro de 2019, presencial (UFPA CASTANHAL) ou por 
Skype.  

 ● Divulgação dos resultados: 04 de outubro de 2019 no site da Faculdade de 
Computação Campus Castanhal e por email. 

 
 7. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO/ ETAPAS DA SELEÇÃO 

 ● Entrevista:  5,0 
 ● Avaliação do histórico escolar: 5,0 

 
 8. COMISSÃO AVALIADORA 

Profa. Hieda Adriana Nascimento Silva (UFPA/Facomp - Campus Castanhal) 

Profa. Yomara Pinheiro Pires (UFPA/Facomp - Campus Castanhal) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaHqp5_ZkpHGY9V_LrsytCYkCQyHNHJ8GzH-Z8QSIIsjKAtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaHqp5_ZkpHGY9V_LrsytCYkCQyHNHJ8GzH-Z8QSIIsjKAtA/viewform


 

 

 

 9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Casos omissos serão resolvidos pela comissão avaliadora deste Edital. 

Castanhal (Pa), 23 de setembro de 2019 

COMISSÃO AVALIADORA 

Projeto Machine Learning. 


