Edital 001/2017
Colegiado de Licenciatura em Ciências Biológicas
campus Londrina/IFPR
Seleção de Bolsista – PIBIC Edital 016/2016
O Colegiado de Licenciatura em Ciências Biológicas – campus Londrina – IFPR, no
uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital, contendo as normas
referentes ao Processo Seletivo de 2017 para seleção de bolsistas de Iniciação
Científica a serem apoiados com bolsas do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica do IFPR (PIBIC/IFPR e PIBIC/FA-Fundação Araucária). As
bolsas são voltadas ao Curso de Graduação.

INSCRIÇÃO
Preencher e protocolar a Ficha de Inscrição do Edital 16/2016
PROEPI/IFPR (Anexo VIII) disponível já impressa com a Coordenação
de Curso (Prof. Paulo) – IPOLON.
Data da Inscrição: 30/03/2017 e 31/03/2017 impreterivelmente até as
18h.
Local: Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
(Prof. Paulo) – Sala dos Professores (IPOLON)

SELEÇÃO
Prova escrita sobre a temática do projeto.
Data da prova escrita: 31/03/2017 – 18h05 às 19h05
Local: IPOLON, Laboratório de Química / Física
Resultado provisório: 31/03/2017 no período noturno.
Recursos ao resultado: até às 12 horas do dia 03/04/2017, protocolado
junto aos assistentes de alunos – campus IPOLON.
Resultado Final: 03/04/2017 às 17h

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Prova Escrita
Histórico Escolar
Currículo Lattes
TOTAL

50 pontos
25 pontos
25 pontos
100 pontos

PROJETOS OFERTADOS
1) Projeto: Ontogênese do pericarpo e do tegumento da semente de
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw, Stylosanthes viscosa (L.) Sw,
Stylosanthes bracteata, Aeschynomene falcata (Poir.) DC.,
Aeschynomene histrix Poir, Zornia cf. latifolia e Zornia cf. reticulata
(Leguminosae: Papilionoideae)
Modalidade: Bolsa PIBIC / IFPR (ampla concorrência)
Número de vagas: 01 (uma) vaga
Responsável: Prof. Ma. Flávia Trzeciak Limeira
Valor das bolsas: Até 9 parcelas de R$400,00.

2) Projeto: Diversidade
Loricariidae)

de

Hypoptopomatinae

Modalidade: Bolsa PIBIC / IFPR (ampla concorrência)
Número de vagas: 01 (uma) vaga
Responsável: Prof. Dra. Fernanda de Oliveira Martins
Valor das bolsas: Até 9 parcelas de R$400,00.

(Siluriformes:

3) Projeto: A produção de sequencias didáticas como colaboração
para o ensino de Ciências nos anos iniciais: histórias em
quadrinhos como recurso.
Modalidade: Bolsa PIBIC / FA - Fundação Araucária (ampla
concorrência)
Número de vagas: 01 (uma) vaga
Responsável: Prof. Dra. Mariana Vaitiekunas Pizarro Iachel
Valor das bolsas: Até 12 parcelas de R$400,00 (podendo ser encerrado
em até 7 parcelas)
Vigência das bolsas: As atividades dos bolsistas PIBIC-IFPR deverão
ter início no mês de abril. Os bolsistas PIBIC-FA e PIBIS-FA deverão
aguardar a confirmação do início de suas atividades.

REQUISITOS DO BOLSISTA
Dos requisitos e compromissos do bolsista (Edital 016/2016, pág. 9 e 10)
a) Estar regularmente matriculado em curso de Graduação do IFPR e
possuir frequência igual ou superior a 75% em todas as disciplinas;
b) Não ter vínculo empregatício;
c) Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;
d) Desenvolver em conjunto com seu orientador plano de atividades da
pesquisa a ser realizada, com dedicação de 20h semanais. O não
cumprimento da carga horária sem justificativa e reposição, implicará em
cancelamento da bolsa;
e) É vedado o acúmulo desta bolsa com bolsa de outros programas
ou bolsas de outras instituições;
f) Desempenhar adequadamente e com responsabilidade suas
atividades, de acordo com o projeto;
g) Apresentar os resultados de seu plano de atividades, sob forma de
exposição oral e/ou painel em evento de divulgação científica de seu
campus;
h) Elaborar relatórios Parcial e Final para apreciação do orientador;

i) Incluir o nome do orientador nas publicações e nos trabalhos
apresentados em congressos e seminários, cujos resultados contaram
com sua participação efetiva;
j) Responsabilizar-se pela identificação visual obrigatória da Fundação
Araucária e do IFPR como financiadores do PIBIC ou PIBIS nas
publicações de trabalhos apresentados em eventos de qualquer natureza
e em qualquer meio de divulgação, patentes e outras atividades cujos
resultados estejam associados a este Edital;
k) Assinar com o orientador o Termo de Compromisso e
Responsabilidade Conjunto (Anexo III);
l) Em caso de desligamento, preencher o Termo de Desligamento do
Bolsista (modelo disponível na página da PROEPI) e elaborar Relatório
Técnico relativo ao período de atividade.
Londrina, 30 de março de 2017

