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EDITAL PROAC Nº 11 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 
 
 

A Pró-Reitora Acadêmica do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE 

TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, 

mantido pela Associação Educacional Toledo, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

tornam públicas as normas para Seleção de 

Bolsistas de Pesquisa – Projeto V-LAB, 

vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisa – 

NEPE. 
 
 

CAPÍTULO I 

OBJETO DE PESQUISA 
 
 

Art. 1º Constitui como objeto de pesquisa: 
 

I – A análise exploratória por meio de inteligência artificial e ciência de dados de um conjunto de 

entradas formados por vídeos de exames gestacionais fornecidos pela empresa V- LAB.  
 
 
 

CAPÍTULO II 

DA BOLSA DE PESQUISA 
 
 

Art. 2º Serão concedidas 02 (duas) bolsas de pesquisa para o projeto que tem origem no Convênio 

com a empresa V-LAB, vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisa - NEPE do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE. 
 

Art. 3º As bolsas serão concedidas durante o período de 12 (doze) meses ininterruptos no valor de 

R$ 900,00 (novecentos reais) cada, a partir do início da vigência do projeto, sendo o primeiro pagamento 

no mês subsequente.  

Parágrafo único: o pagamento da bolsa é de responsabilidade integral da V-LAB e será diretamente 

na conta do pesquisador. 

 
CAPÍTULO III 

DA INSCRIÇÃO  
 

Art. 4º. Constituem condições para o aluno se candidatar como pesquisador: 
 

I – estar regularmente matriculado em um curso do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO 

EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE; 
 

II – ter disponibilidade de 30 horas semanais para desenvolvimento das atividades solicitadas pela 

V-LAB ; 
 

III – vincular-se ao grupo de Pesquisa em Tecnologias Exponenciais e Inteligência Artificial;  

 

IV – ter competência e interesse em tecnologia e linguagem de programação; 
 

V – estar ciente e de acordo com os deslocamentos necessários para o desenvolvimento do 

trabalho. 
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Art. 5º As inscrições para os candidatos à bolsa serão realizadas no período de 

12 de Janeiro a 28 de Janeiro de 2020. 
 

Parágrafo único. O candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição disponibilizado no 

portal do aluno do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE.  

 

CAPÍTULO IV 

SELEÇÃO DO PESQUISADOR 
 
 

Art. 6º. O Coordenador do Grupo de Pesquisa, junto ao Coordenador do Convênio representante 

da V- LAB, serão responsáveis pelo processo de seleção dos candidatos e divulgação do resultado. 
 

§ 1º A seleção será feita com base em uma entrevista com os candidatos e a solução de um problema 

proposto pelos coordenadores do projeto, que deverá ser entregue em, no máximo, 7 dias corridos após a 

entrevista. 

 

§ 2º As entrevistas serão realizadas via Google Meet conforme agendamento. A ordem das 

entrevistas e os respectivos horários serão comunicados pelo portal universitário. 

 

Art. 7º. O resultado será divulgado até o dia 09 de Fevereiro de 2021, no portal da Toledo 

Prudente. Os selecionados receberão um Termo de Compromisso de Pesquisa via e-mail que deverá ser 

assinado eletronicamente e devolvido até o dia 15 de Fevereiro de 2021.  
 
 

CAPÍTULO V 

DEVERES DO PESQUISADOR 
 
 

Art. 8º. Para ser beneficiário da bolsa de pesquisa, o aluno deverá: I – 

assinar o termo de compromisso, antes do início das atividades. 

II – manter-se como aluno regular durante todo o período de desenvolvimento da pesquisa.  

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º.Os casos omissos serão apreciados pela Pró-Reitora Acadêmica do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE,  

 

 

Presidente Prudente, 10 de dezembro 2020. 

 

 
 
 
 

ZELY FERNANDA DE TOLEDO PENNACCHI MACHADO 

                                                      Pró-Reitora Acadêmica 

                                                

   


