
Oportunidade de bolsa PIBITI no Instituto Nacional de Tecnologia (INT) 
Encaminhamos informações sobre oportunidade de bolsa PIBITI para estudantes de graduação em 
Ciência da Computação, Informática, e cursos afins, conforme Edital disponível em 
[https://www.gov.br/int/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pibic-pibiti/edital-
pibic-2022-2023-2a-chamada.pdf]. 
 
Instituição: Instituto Nacional de Tecnologia (INT)     [https://www.gov.br/int/pt-br] 
Av. Venezuela, 82 – Saúde - CEP 20081-312 – Rio de Janeiro – RJ 
 
Projeto: Inteligência Artificial no processamento de sinais corporais e ambientais 
 
Objetivo Geral: Desenvolver pesquisa de Inteligência Artificial para o processamento de sinais 
humanos e ambientais integrados a atuadores aplicados a tecnologias assistivas, para estimular, 
avaliar e ampliar possibilidades para pessoas com autismo, pelo uso de métodos quantitativos, 
sensores, atuadores, eletromiografia, apoiando o movimento, força, coordenação motora, bem como 
a sensibilidade/tato para melhoria da qualidade de vida e autonomia. 
 
Sobre os Programas PIBIC e PIBITI: [https://www.gov.br/int/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/programas/pibic-pibiti] 
 
Lista de dados que serão necessários: 
Nome:                                    CPF:                      Endereço do currículo Lattes:  
Celular:                                  E-mail: 
Endereço Residencial: 
Universidade:                       Curso:                   Período a ser cursado: 
RG:                                         Data de Expedição:             Órgão de Expedição: 
Início do Curso (mês/ano):                    Término Previsto do Curso (mês/ano): 
 
Documentos necessários em único arquivo pdf (não passar de 3MBytes):  
Comprovante de matrícula;   
RG; 
CPF;  
Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br/); 
Comprovante de residência. 
 
No processo de implantação da bolsa, o Bolsista selecionado/indicado  receberá do CNPq por E-mail 
uma notificação para acessar termo para manifestar seu aceite. 
Ao preencher este Termo deverá fornecer os dados bancários de conta corrente individual do Banco 
do Brasil (sem ser poupança; sem ser conta conjunta). 
Não possuindo esta conta corrente individual do Banco do Brasil, então pode preencher com o 
número da agência a ser escolhida para posterior abertura da conta. 
Recomendamos copiar e guardar todas as telas, também enviar cópia das telas para o Orientador. 
 
A oportunidade é para início em outubro/2022 logo após o aceite pelo Candidato. 
 
Atenciosamente 
Saul Eliahú Mizrahi  
[http://lattes.cnpq.br/3472387198096157] 
Tel.: (21) 2123-1241;   (21) 99966-2208 (com Whatsapp)  
 [saul.mizrahi@int.gov.br];  [sauleliahumizrahi@gmail.com] 
Instituto Nacional de Tecnologia (INT) 
Coordenação de Tecnologia de Materiais (COTEM) 
Divisão de Design Industrial (DIVDI) 
Laboratório de Tecnologia Assistiva e Inclusão (LATAI) 


