
 
 
EDITAL Nº 039/2019 - SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAR NO PROJETO 'PROJETO DE 

PESQUISA APLICADA A FORMAÇÃO NO SUS PARA O MAIS MÉDICOS E O MAIS 
ESPECIALIDADE' 

 
 

O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) da Universidade Federal do            
Rio Grande do Norte (UFRN), no uso de suas atribuições legais, torna pública a Fase 2,                
para a seleção de bolsista de iniciação científica para o Projeto "PROJETO DE PESQUISA              
APLICADA A FORMAÇÃO NO SUS PARA O MAIS MÉDICOS E O MAIS ESPECIALIDADES". 

 
Fase 2:  Desenvolvimento e Apresentação de um Plugin para Moodle 

1. Instruções preliminares 

1.1. O código fonte da aplicação, com todos os arquivos necessários para o             
funcionamento, assim como as instruções de instalação, devem ser submetidos no           
sítio eletrônico https://selecoes.lais.huol.ufrn.br, na sua respectiva área de usuário. 
 
1.2. Para a submissão, o diretório do plugin deve ser compactado em formato ZIP. Só               
será aceito um único arquivo ZIP por inscrição. 
 
1.3. A capacidade de interpretação do problema e a apresentação de uma solução             
serão consideradas. Isto implica que, mesmo que você não conclua a atividade, a             
banca recomenda que você submeta o arquivo no sítio eletrônico          
https://selecoes.lais.huol.ufrn.br ainda que o plugin esteja com implementação        
incompleta. 
 
1.4. Para um melhor aproveitamento no desenvolvimento recomendamos a instalação          
do Moodle em seu computador local, para que possa testar e validar a implementação. 

2. Descrição do plugin a ser desenvolvido 
 

2.1. Construa a estrutura básica de funcionamento de um módulo de atividades do 
Moodle. O nome deste módulo será 'meumodulotesteNumeroInscrição'.  
 
2.2. Este módulo de atividades permite que um aluno possa escrever uma mensagem e              
possa submetê-la via formulário do sistema. Ao submeter esta mensagem, todos os            
alunos poderão visualizá-la em um mural. O aluno só poderá editar sua própria             
mensagem e o professor poderá editar todas as postagens dos alunos, mas não poderá              
enviar uma mensagem. 
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3. Requisito mínimo: 

3.1. Submissão do projeto no espaço correto da fase 2 da seleção. 
 

4. Requisitos desejados e seus respectivos pesos: 
 

4.1. O plugin módulo de atividade deve ser instalável; 20% 
4.2. Internacionalização - EN/PT-BR; 10% 
4.3. Deve gerar tabela automaticamente no Moodle durante a instalação; 25% 
4.4. Registro de log (visualização) no modelo novo; 20% 
4.5. ícone personalizado (daremos  o ícone); 5% 
4.6. Controle de capacidades:  

● Implementar uma capacidade de visualização tratando o acesso na 
página principal(view) do módulo; 20% 

 

5. Dicas: 
 
5.1. Documentação do módulo de atividades: 
https://docs.moodle.org/dev/Activity_modules 
 
5.2. Tutorial de instalação do Moodle: 
https://docs.moodle.org/37/en/Installing_Moodle 
 
5.3. Você poderá utilizar algum outro plugin do próprio Moodle (raiz do moodle/mod/) 
como exemplo para desenvolver a atividade proposta, fazendo as alterações 
necessárias, ou utilizar o plugin skeleton generator 
(https://moodle.org/plugins/tool_pluginskel). 
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6. Da Apresentação : 
 
6.1. O local, horários e ordem das apresentações serão divulgados através do sítio 
eletrônico do LAIS referente ao processo seletivo 
(https://lais.huol.ufrn.br/lais-seleciona-bolsista-da-area-de-tecnologia-edital-039-2019
/) até o dia 30 de Agosto de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Natal/RN, 16 de Agosto de 2019.  
 
 

 
Bel. Arthur Henrique Garcia Rêgo  
Presidente da Banca Examinadora 
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