
 
 

 

 

Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica – NIC 

Edital de Chamada Interna N° 8  

 

 
Título da Proposta: Implementação do Conceito Big Data Utilizando 
Processamento Paralelo. 
 
 
Orientador(es): Profa. Dra. Magali Andreia Rossi, Prof. Dr. Jean Marcos Laine e 
Prof. Msc Tarcísio Peres  
 
 
 

1. Apresentação do Projeto 
 

O crescimento e a evolução de ferramentas tecnológicas nos mais diversos campos de 

aplicações, apresentam-se continuamente em nosso dia-a-dia como algo inovador e, em 

muitas vezes, como necessidade para que possamos nos manter no mercado de trabalho. 

Assim surgiu o conceito conhecido como Big Data. Esse conceito refere-se a capacidade de 

analisar massivamente os dados extraídos de diferentes fontes dentro de uma entidade, 

seja de pesquisa ou comercial. A capacidade de realizar uma análise massiva só é possível 

através de algum sistema distribuído de alto desempenho, como por exemplo um cluster. 

Neste ambiente computacional as tarefas são processadas de forma paralela com o intuito 

de reduzir o tempo de execução e melhorar o desempenho da solução criada. Assim, esse 

projeto de pesquisa tem como objetivo a implementação das ferramentas necessárias para 

implantação de um ambiente Big Data e a construção de um ambiente distribuído (cluster) 

para o processamento paralelo dos dados no ambiente.     

2. Requisitos do Candidato 
 

a. Estar cursando a graduação entre o 1° ao 4° semestres; 

b. Disponibilidade para dedicação de 04 (quatro) horas semanais ao desenvolvimento do 

plano de trabalho de iniciação científica a ser apresentado; 



 
 

c. Bom desempenho 

acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, preferencialmente com média geral nos 

períodos já cursados igual ou superior a 7,0 (sete); 

d. Desejáveis conhecimentos para as atividades do projeto, como segue: 

a. Atividade: Implantação e configuração de cluster. (3 vagas) 

 Conhecimento em Arquitetura e Organização de Computadores e 

Montagem e Desmontagem de Computadores; 

 Conhecimento intermediário em Linux: instalação, configuração e 

administração de sistemas;  

 Conhecimento Intermediário em Redes de Computadores. 

 

b. Atividade: Implantação do ambiente Hadoop e Base de Dados NoSQL (4 

vagas) 

 Conhecimento intermediário em Instalação e configuração de Sistemas 

operacionais Linux e Windows, Instalação e configuração de Máquina 

Virtual (VM).  

 Conhecimento básico em banco de dados. 

 Conhecimento avançado em instalação e configuração de ferramentas 

em Sistema Operacional Linux e Windows. 

 Conhecimento básico/intermediário em atualização de 

dependências(pacotes) em Sistemas Operacionais para funcionamento 

das ferramentas a serem utilizadas.    

 Conhecimento básico/intermediário em lógica de programação.    

 

c. Atividade: Definição e implementação de Crawler. (3 vagas) 

 Conhecimento intermediário/avançado em linguagem de programação, 

preferencialmente habilidades nas linguagens Python, PHP ou C#.  

 

d. Implementação e testes de novos algoritmos/soluções. (3 vagas) 

 Conhecimento intermediário/avançado em linguagem de programação; 

 Conhecimento básico sobre sistemas distribuídos; 

 Conhecimento ou disponibilidade de aprendizado sobre programação 

distribuída e paralela; 

 Conhecimento ou disponibilidade de aprendizado no campo de 

Inteligência Artificial.  

 



 
 

 

3. Da Inscrição 
 

O período para realização das de inscrições será entre os dias 15/09/2016 a 30/09/2016. 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico no 

endereço a seguir: 

http://goo.gl/forms/GRMXJK1NoE 

 

4. Da Avaliação e Resultados 
 

A avaliação será realizada pelos professores orientadores do projeto. Serão consideradas 

como critérios de classificação os conhecimentos desejáveis dispostos no item 2 dessa 

chamada, bem como possível entrevista com o candidato. 

Em caso de empate poderá, a critério dos professores orientadores, ser definida a abertura 

de mais uma vaga na atividade em questão.    

A divulgação dos resultados será no dia 03/10/2016, por meio do portal da FATEC 

Carapicuíba e impresso no Mural do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Cientifica - NIC. 

Também será enviado email para os candidatos selecionados. 

5. Início e Duração das Atividades do Projeto 
 

As atividades do projeto serão iniciadas em Outubro de 2016 e terão duração mínima de 6 

meses. Ao final do prazo, o candidato poderá ter seu vínculo renovado por mais 6 meses, 

havendo interesse, desde que tenha apresentado rendimento satisfatório em suas 

atividades.  

6. Bolsa Auxílio 
 

Atualmente o projeto não prevê o oferecimento de bolsa auxílio nos primeiros 6 meses de 

desenvolvimento.  

 

 

http://goo.gl/forms/GRMXJK1NoE


 
 

 

 

7. Observações Gerais 
 

Em caso de dúvidas, as mesmas poderão ser sanadas por contato via email para 

mandreiarossi@gmail.com ou jmlaine@gmail.com  

A descrição completa do Projeto de Iniciação Cientifica está disponível no Projeto de 

Pesquisa que acompanha esse Edital, que pode ser solicitado via os e-mails acima, portal 

da FATEC Carapicuíba ou anexado no Mural do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Cientifica - 

NIC.   
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