
 

 

Edital de convocação para o  

Grupo de Estudos Aplicados - 2019.1 

 

A Direção Acadêmica do Centro Universitário UniCarioca torna de conhecimento dos 
seus alunos a abertura do processo seletivo para preenchimento das vagas do Grupo de 
Estudos Aplicados – Edição 2019.1, de acordo com as descrições abaixo: 

1. OBJETIVOS 
 

O referido grupo se formou por iniciativa de alguns alunos dos cursos de TI do 
Centro Universitário UniCarioca e possui como objetivo principal a disseminação de 
conhecimento técnico entre os discentes dos cursos da instituição. Sob a liderança dos 
alunos Gabriel Benac Viana, do curso de Ciência da Computação e Victor Hugo Moye da 
Silva do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nesta primeira edição os 
temas abordados serão: 

 
1. Criação e desenvolvimento de sites. 

 
Ao final deste grupo os participantes terão aprendido a criar sites a partir do 
zero utilizando ferramentas online e sem o uso de programação. Será capaz 
de analisar o negócio e projetar websites que atendam as necessidades 
destes negócios. Alunos de todos os cursos podem participar não sendo 
necessário conhecimento em programação. 
 

2. Excel básico. 
 
Também destinado a alunos de qualquer curso, este grupo de estudo 
abordará a utilização das principais ferramentas e funções do Excel.  Ao final, 
o participante será capaz de criar planilhas do zero, analisar planilhas 
existentes realizando atualizações nas mesmas, caso necessário. Abordando 
conteúdos básicos da ferramenta Excel, este grupo destina-se àqueles que 
desejam iniciar suas jornadas nesta fantástica ferramenta.  
 
 

2. VAGAS 
 

Serão oferecidas 16 vagas em cada um dos temas com encontros realizados uma 
(1) vez por semana.   

 
 
 



 

 
 
 
 

3. CONDUÇÃO DO CURSO 
 

Os encontros serão conduzidos pelos alunos acima caracterizados, a serem 
realizados semanalmente sempre às quartas-feiras para o TEMA 1 de 20h10 até as 
21h30 e às quartas-feiras de 21h35 até 22h55 para o TEMA 2, com duração de 1h20 
(uma hora e vinte minutos). Além dos encontros presenciais, material extra para estudos 
poderão ser fornecidos pelos alunos líderes. Os alunos líderes devem providenciar uma 
forma de registrar a presença dos colegas nos encontros para entregarem à Direção 
Adjunta de Operações Acadêmicas ao final do ciclo de encontros. 

 
 

4. HORAS PAC 
 

Todos os alunos selecionados que participarem do Grupo de Estudos, que 
obtiverem frequência mínima de 75% nos encontros e que entregarem uma atividade 
final proposta pelos alunos líderes, receberão uma declaração conferindo 10 horas que 
poderão ser utilizadas como horas PAC. 

 

5. PROCESSO SELETIVO 
 
5.1 DESCRIÇÂO: 

 
a) Só poderão participar dos grupos temáticos alunos devidamente 

matriculados na UniCarioca no semestre corrente e que NÃO estejam com 
aulas regulares nos horários dos referidos encontros; 
 

b) Os alunos interessados em participar deverão apresentar uma carta 
descrevendo os motivos pelo qual deseja participar do Grupo de Estudos; 
 

Esta carta receberá um conceito de 0 a 10 que será somada ao CR 
(acumulado) do aluno e obtida uma média, os candidatos serão 
classificados por esta média. Em caso de empate o primeiro critério de 
desempate será o CR acumulado, persistindo o empate o conceito da 
carta será usado como novo critério de desempate. 
 

c) Os 16  melhores classificados de cada tema serão convidados para iniciarem 
os encontros.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

5.2 ETAPAS / CRONOGRAMA 
 

Os Alunos devem preencher a ficha de inscrição e escrever a carta a que se refere o item 
5 – alínea b) deste até às 23h59 do dia 23/04/2019 utilizando os links abaixo: 

  

Link para ficha de inscrição – TEMA 1 – Desenvolvimento de Sites: 

https://drive.google.com/open?id=1Zfk3xRyN0PmbDw_MkrNvzDWSvskpEouCWIQakZCk9d4 

 

Link para ficha de inscrição – TEMA 2 – Excel Básico: 

https://drive.google.com/open?id=1_S2G--0FbBNtemPd5T3meNluckIZ-c8Pq0GaXmUjwno 

 

Link para formulário da carta:  

https://drive.google.com/open?id=1ZZzBadQBzGhz7YrlwnsfmcJSJTJ3mmNhwt7G1gYutSQ 

 

Entre os dias 24/04/2019 e 28/04/2019 as cartas serão avaliadas, os conceitos serão atribuídos 
e somados aos CR acumulados para cálculo da média e geração da lista dos classificados em 
ordem decrescente de média, já considerando os critérios de desempate. A lista de classificados 
será divulgada no dia 30/04/2019 através de e-mail direto aos inscritos. 

 
6. CONVOCAÇÃO e RECLASSIFICAÇÃO 

 

Após a divulgação da lista de classificação, os primeiros 16 classificados, de cada tema, terão 
até o dia 03/05/2019 às 23h59 para confirmarem a participação no grupo, enviando e-mail para 
ncardoso@unicarioca.edu.br sob o título GRUPO DE ESTUDOS APLICADOS – CONFIRMAÇÂO, 
constando matrícula, nome completo e telefone. Caso esta confirmação não ocorra dentro do 
prazo estabelecido, o próximo aluno dentro da classificação será convidado a preencher a vaga 
não ocupada.  
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7. INÍCIO E TÉRMINO DAS ATIVIDADES 
 

As atividades do Grupo de Estudos serão iniciadas em 09 de maio de 2019 e 
encerradas em 06 de junho de 2019, totalizando 5 encontros.  

 
 
 

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019 

 

Maximiliano Pinto Damas 

Diretor Acadêmico 

                                    
 
                                       
 


