Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Comissão de Produção Científica

EDITAL n.° 19 / 2021
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA VAGAS REMANESCENTES DE PROJETOS DO PROGRAMA DE
INCENTIVO À PESQUISA ACADÊMICA (PIPA)
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Comissão de Produção Científica
(CPC), no uso de suas atribuições legais e com base em diretrizes debatidas e acordadas pelo
Conselho de Ensino e Pesquisa (Cepe), resolvem TORNAR PÚBLICA a abertura das inscrições
para o preenchimento de vagas remanescentes para bolsistas nos projetos de pesquisa do
PIPA abaixo relacionados.
1 DAS VAGAS
Projeto

Orientador(es)

Número de vagas

Incidência de escorpiões da espécie
Tityus costatus (Karsch, 1879) no
Clóvis Roberto
1
bairro São Pedro, Porto União,
Gurski
Santa Catarina
Nível de atividade física e índice de
Regina Terezinha
massa corporal em adolescentes
1
Borini dos Santos
escolares do Ensino Médio
* A descrição resumida dos projetos encontra-se no Anexo I deste edital.

Curso(s)
Todos os cursos de
graduação

Educação Física

2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 Os candidatos deverão fazer a inscrição por e-mail (pipa.uniuv@gmail.com), no período
de 15 a 23 de abril de 2021.
2.2 No ato da inscrição, o candidato deverá enviar, obrigatoriamente, os seguintes
documentos:
a) Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada (modelo disponível no Anexo
II);
b) Declaração de disponibilidade de, no mínimo, 4h (quatro horas) de atividades
semanais e de ciência de conhecimento do Regulamento do Programa (modelo
disponível no Anexo III);
c) Carta de interesse de participação no projeto, contendo as motivações e intenções
do candidato em relação ao projeto de pesquisa, redigida em fonte tamanho 12,
espaçamento simples (uma lauda apenas);
d) Cópia simples do RG e CPF;
e) Comprovante de residência.
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3 DO PROCESSO SELETIVO
3.1 A seleção consistirá de entrevista online (até 6,0 pontos) e análise da carta de interesse
(até 4,0 pontos).
3.2 A data e horário da entrevista serão definidos pelo professor orientador e repassadas, via
e-mail, para os candidatos inscritos.
4 DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 A classificação se dará por nota, em ordem decrescente, respeitando o número de vagas
existentes.
5 DO CRONOGRAMA
Descrição das atividades
Período de inscrições
Realização das entrevistas
Publicação do resultado final
Início das atividades

Data
15/04/2021 a 23/04/2021
26/04/2021 a 29/04/2021
A partir de 30/04/2021
A partir da publicação do resultado final

6 DA VIGÊNCIA DAS BOLSAS
6.1 As bolsas terão vigência a partir do início das atividades de orientação até o final do mês
de novembro de 2021.
7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Serão desclassificados do processo seletivo os candidatos que não cumpram os requisitos
constantes neste edital.
7.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em
conjunto com a Comissão de Produção Científica.
Registre-se e publique-se.
União da Vitória, 15 de abril de 2021.

Prof.ª Mayara Ananda Gauer
Presidente da Comissão de Produção Científica
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ANEXO I
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS PROJETOS
Projeto

Incidência de escorpiões da espécie
Tityus costatus (Karsch, 1879) no bairro
São Pedro, Porto União, Santa Catarina

Nível de atividade física e índice de
massa corporal em adolescentes
escolares do Ensino Médio

Descrição
Realizar um estudo sobre a incidência da espécie Tityus costatus
no bairro São Pedro, na cidade de Porto União – SC, monitorando
durante oito meses e demonstrando, assim, os meses de maior
incidência do animal e se de fato houve uma mudança
comportamental do animal e se ele está ficando ativo durante o
inverno. Pretende-se fazer um monitoramento em outras regiões
das cidades irmãs que apresenta relatos da presença desse
espécime.
Analisar o nível de atividade física em escolares do Ensino Médio
da região central de União da Vitória - PR. Espera-se que este
estudo forneça subsídios para a elaboração de ações de
intervenção que estimulem a prática de atividade física
direcionadas à promoção e à educação em saúde de adolescentes
com repercussão para a vida adulta.
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ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO

Curso:__________________________________ Semestre:___________________________
Nome: _____________________________________________________________________
R.G.___________________ CPF: _________________ Data de Nascimento:____/____/____
Endereço: __________________________________________________________________
Bairro: ____________________________ Cidade:___________________________________
Estado:_________________ CEP:________________________________________________
Telefone fixo:(____)________________________ Celular: (____)_______________________
E-mail:_____________________________________________________________________
Em caso de possuir um compromisso profissional (ou estágio) preencha os campos abaixo:
Local: ______________________________________________________________________
Horário de trabalho: __________________________________________________________
Em caso de recebimento de outra modalidade de bolsa, especificar:
(
) Estágio
(
) Extensão
(
) Outra____________________

União da Vitória, _______ de ________________ de 2021.

___________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE
ORIENTAÇÕES
Eu,________________________________________________________________________,
acadêmico(a) do curso de ____________________________________________________,
semestre ______, declaro, para os devidos fins, que estou ciente das normas estabelecidas
pelo Regulamento do PIPA - UNIUV e que possuo disponibilidade de 4 (quatro) horas
semanais
para
o
desenvolvimento
das
atividades
referentes
ao
projeto_____________________________________________________________________,
sendo que estas horas não coincidem com a carga horária do meu curso de graduação e
compromissos profissionais ou de estágio.

Local e Data:

___________________________________
Assinatura do candidato

