
     
ANEXO I  

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - IC 

EDITAL 021 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

PROJETO: Programa Interinstitucional Ciência Cidadã na Escola - PICCE 

Modalidades de Bolsa:  

As bolsas ofertadas no presente edital seguem as normas da Fundação Araucária nas 

modalidades e condições explicitadas a seguir:  

• 01 Bolsa de Iniciação Científica – valor de 400,00 (quatrocentos reais) por até 

16 meses, para estudantes de graduação.  

     Elegibilidade para concorrer e receber a bolsa 

Estudantes de graduação com interesse na área de pesquisa e desenvolvimento em 

educação com foco em propostas didáticas pautadas no referencial da Ciência Cidadã; 

a)  ter conhecimento adequado às atividades a serem desenvolvidas; 

b) ter disponibilidade para dedicar-se em tempo adequado às necessidades do projeto, 

conforme definido no plano de trabalho do bolsista. 

Não poderá concorrer a este edital o estudante que possuir vínculo empregatício ou renda 

proveniente de bolsa Fundação Araucária ou de qualquer outra agência nacional.  

Deve estar de acordo com a Resolução Normativa 015/2010 - Bolsas de Fomento 

Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPQ.  

Instituição/Departamento/Curso de Origem: Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana / Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política / 

Curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar 



COORDENADOR/COORDENADORA: Ana Alice Aguiar Eleuterio  

1. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: Apoio no desenvolvimento, 

aplicação e produção de materiais relacionados a protocolo de Ciência Cidadã para o 

monitoramento do habitat de mosquitos transmissores de arboviroses. Acompanhamento 

da validação dos Protocolos de Ciência Cidadã desenvolvidos, preparação de materiais 

para os cursos de Formação Continuada, acompanhamento dos professores e estudantes 

da Educação Básica na implementação dos protocolos nas diferentes realidades 

escolares. 

2. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: Universidade Federal 

da Integração Latino-Americana (UNILA), atividades remotas, escolas do município de 

Foz do Iguaçu. 

3. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO: Início a partir da aprovação da 

Fundação Araucária por 16 meses. 

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 

a)  Preencher em sua totalidade o formulário de inscrição disponível em: 

https://forms.gle/TxicyYSjqdv7Zagw9 

b) Não receber bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro de qualquer instituição de 

ensino ou agência de fomento, nacional ou internacional; 

c) Não possuir vínculo empregatício; 

d) Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para as atividades do projeto; 

e) Possuir Índice de Aproveitamento Acadêmico (IRA) acima de 6,0, conforme consta 

no histórico escolar emitido pela UNILA; 

f) Ser residente do município de Foz do Iguaçu ou região; 

g) Possuir conta bancária de sua titularidade no momento da inscrição; 

h) Não possuir pendência com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de Extensão ou 

Pró-Reitoria de Graduação da UNILA;  

https://forms.gle/TxicyYSjqdv7Zagw9


i) Preferencialmente graduandos/as de Ciências da Natureza, Ciências Biológicas, Saúde 

Coletiva, ou áreas afins; 

j) Possuir interesse nas temáticas do projeto (arboviroses, ensino de Ciências, Ciência 

cidadã, uso de ferramentas tecnológicas na educação) 

k) É desejável que o(a) estudante tenha experiência atuando em projetos de pesquisa ou 

extensão universitárias ou outros; 

l) É desejável que o(a) candidato(a) tenha experiência atuando na Educação Básica, em 

projetos ou atividades envolvendo Ciência Cidadã, ou em projetos envolvendo crianças 

e/ou adolescentes. 

5. FASES DA SELEÇÃO  

a) O processo seletivo consiste na análise do Currículo Lattes e entrevista, ambos de 

caráter eliminatório; 

b) Como critério de desempate, caso necessário, serão consideradas as características 

desejáveis apresentadas e comprovadas pelo(a) candidato(a), descritas no item 4; 

c) A análise dos documentos e a entrevista serão realizadas pela coordenadora do 

projeto; 

d) Os horários e dias das entrevistas dos(as) candidatos(as) serão agendados pela 

coordenadora via e-mail ao endereço fornecido no formulário de inscrição;  

e) A coordenadora reserva-se ao direito de alterar ou prorrogar prazos ou datas conforme 

necessidade, através da publicação de comunicado no site http://www.picce.ufpr.br/ 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

a) Para análise do Currículo Lattes serão considerados as exigências do perfil do 

candidato descritas no item 4. 

b) Entrevista: os(as) candidatos(as) serão classificados de acordo com suas afinidades 

com a temática do projeto, habilidade de comunicação, experiência com projetos de 

pesquisa ou extensão universitária, e experiência com atividades na temática ou com o 

público-alvo do projeto. 

http://www.picce.ufpr.br/


c) Os(as) candidatos(as) serão classificados de acordo à pontuação a seguir: Análise do 

Currículo (5,0 pontos); Entrevista (5,0 pontos); 

d) Candidatos(as) que não atendam às exigências expostas no item 4 ou com nota final 

(somatória da nota do Currículo e Entrevista) inferior a 5,0 pontos serão 

desclassificados(as); 

e) É obrigatória a participação em todas as etapas do processo seletivo. 

7.CALENDÁRIO 

Publicação do Edital de Seleção Até 25/04/2022 

Período de Inscrições 25/04/2022 a 28/04/2022 

Agendamento das Entrevistas Até 29/04/2022 

Realização de Entrevistas 29/04/2022 a 30/04/2022 

Divulgação dos Resultados Até 02/05/2022 

Assinatura dos documentos para concessão da bolsa Até 03/05/2022 

  

8. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  

O resultado estará disponível até as 18h do dia 02 de maio de 2022, no site 

http://www.picce.ufpr.br/  

 Assinatura do(a) coordenador(a):  

Ana Alice Aguiar Eleuterio 

 

Foz do Iguaçu, 22 de abril de 2022. 

 

http://www.picce.ufpr.br/

