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°. 01/ 2022- DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE
PROJETOS DE PIPA
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em conjunto com 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 e Extensão (Cepe) e Conselho Universitário (CONSUN), resolvem
TORNAR PÚBLICO o Edital n°. 01/2022, referente à divulgação dos resultados dos pedidos de
RENOVAÇÃO DE PROJETOS do Programa de Incentivo à Pesquisa Acadêmica – PIPA, para o ano
letivo de 2022, desta instituição de ensino superior.
1 DAS SOLICITAÇÕES DE CONTINUIDADE
1.1 As solicitações de continuidade deferidas são apresentadas no quadro 1 a seguir.
Quadro 1 - Solicitações deferidas
Projeto
A utilização de técnicas de mineração de processos para a
descoberta de modelos de processos em log de eventos
Educacional.
Determinação da quantidade de cafeína em diferentes
marcas e tipos de café

Orientador(es)
Elio Ribeiro Faria Junior.

Flávia Letícia Moissa

2 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 O retorno às atividades dos projetos deferidos deverá ocorrer quando do início das aulas em
março de 2022, desde que haja disponibilidade de carga horária do professor orientador, conforme
enquadramento funcional.
2.2 As bolsas solicitadas pelo orientador, no Plano de Trabalho, terão vigência a partir do reinício
comprovado das atividades, em março de 2022, até o mês de novembro de 2022, estando
condicionadas a efetivação da matrícula e rematrícula do aluno.
2.3 O professor orientador do projeto deferido se responsabilizará pela organização e distribuição
das atividades aos bolsistas no ano de 2022.
2.4 Os casos omissos serão resolvidos e julgados pela CPC, em conjunto com a Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.
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União da Vitória, 04 de fevereiro de 2022.

Prof. Wanilton Dudek
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Assinado no original

