Nº 01/2017
Edital 07/2017 – IFPR CAMPUS AVANÇADO ASTORGA
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Diretor do Campus Avançado Astorga, Luiz Diego Marestoni, nomeado por
força da Portaria IFPR nº 986/2016, no exercício de suas atribuições e
competências, e atendendo ao Edital 15/2016 da PROEPI, faz saber aos
interessados que estão abertas as inscrições para 02 (duas) vagas de bolsista no
Programa institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC Jr.), dos projetos:

1-

Síntese de hidrogéis constituídos de polissacarídeos e fibras naturais

para aplicação como dispositivos de liberação controlada de água e nutrientes
no solo (1 vaga);

2-

Análise dos instrumentos de avaliação docentes e discentes utilizados

no IFPR – campus avançado Astorga sob a luz da Pedagogia por projetos e da
avaliação reguladora: Uma proposta de trabalho integrado (1 vaga);

1. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Para concorrer ao recebimento do apoio do IFPR/Cnpq, os bolsistas deverão
atender às seguintes condições:
a) Estar regularmente matriculado em cursos técnicos (integrado ou
subsequente) ou de graduação do IFPR durante toda a vigência da bolsa;
b) Não ter vínculo empregatício;
c) Não possuir bolsa de outros programas do IFPR ou de qualquer outra
instituição;
d) Possuir frequência escolar igual ou superior a 75% (setenta e cinco por
cento);
e) Apresentar histórico escolar com rendimento satisfatório;

f) Demonstrar as aptidões necessárias para a execução do projeto.
Os bolsistas selecionados não deverão possuir relação de parentesco de até
2º grau com o coordenador do projeto.
2. DOS RECURSOS FINANCEIROS
Aos alunos selecionados como bolsistas IFPR/CNPq receberão até 9 parcelas
no valor de R$ 350,00, referentes aos meses de março a novembro de 2017 (R$
250,00 pagos pelo IFPR e R$ 100,00 pagos pelo CNPq) e 3 parcelas de R$ 100,00,
pagas apenas pelo CNPq, de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018.

3. DAS INSCRIÇÕES
Para inscrever-se o candidato deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Estar regularmente matriculado no curso TINFEM do IFPR Campus
Avançado Astorga;
b) Preencher Ficha de Inscrição e entregá-la devidamente assinada pelo
candidato e por seu responsável, se menor de 18 anos de idade, à Seção
Pedagógica e de Assuntos Estudantis.

4. DA SELEÇÃO
4.1. Do projeto – “Síntese de hidrogéis constituídos de polissacarídeos e fibras
naturais para aplicação como dispositivos de liberação controlada de água e
nutrientes no solo”
A seleção será feita com base em avaliação escrita e entrevista, ambas
pontuadas entre 0 e 10,0, a serem realizadas pelo candidato, com data e horário
constantes no item 7 deste edital (Cronograma). A avaliação será realizada pelo
coordenador do projeto. Os candidatos serão avaliados quanto ao interesse em
participação no projeto, afinidade com as Ciências da Natureza, Matemática e
Inovação, capacidade de escrita e redação, resolução de exercícios, demonstração
de disciplina e responsabilidade, bem como afinidade com a temática do projeto.
A realização da avaliação escrita, de caráter eliminatório, terá duração de 2
horas, começando pontualmente às 13h30min do dia 17/02/2017 (sexta-feira), na
sala 04 do Campus Avançado Astorga. Para sua realização, será necessário portar

caneta esferográfica azul ou preta.
Na avaliação, o candidato realizará uma lista de exercícios com base em
saberes da área de Ciências da Natureza e Matemática e um texto de no máximo 20
linhas, no qual deverá expor as razões pelas quais gostaria de participar do projeto
como bolsista bem como conhecimentos sobre a temática do projeto “Hidrogéis”.
O candidato que não comparecer ao local da realização da avaliação escrita
em data e horário previsto será automaticamente eliminado do processo.
Após a avaliação escrita, o resultado será publicado em edital no próximo dia
útil, com data e horário constantes no item 7 deste edital (Cronograma).
Os cinco primeiros colocados na avaliação escrita serão convocados a
participarem de uma entrevista, de caráter classificatório, com data e horário
constantes no item 7 deste edital (Cronograma). O resultado final será dado pela
média aritmética entre a nota da avaliação escrita e a nota recebida na entrevista,
sendo publicado via edital.
4.2- Do projeto – “Análise dos instrumentos de avaliação docentes e discentes
utilizados no IFPR – campus avançado Astorga sob a luz da Pedagogia por
projetos e da avaliação reguladora: Uma proposta de trabalho integrado”;
A seleção será feita com base em avaliação escrita e entrevista, ambas
pontuadas entre 0 e 10,0, a serem realizadas pelo candidato, com data e horário
constantes no item 7 deste edital (Cronograma). A avaliação será realizada pelo
coordenador do projeto. Os candidatos serão avaliados quanto ao interesse em
participação no projeto, afinidade com as Ciências Humanas e Inovação, capacidade
de escrita e redação, demonstração de disciplina e responsabilidade, bem como
afinidade com a temática do projeto.
A realização da avaliação escrita, de caráter eliminatório, constará da
elaboração de um texto dissertativo argumentativo, de no máximo 30 linhas, na qual
o estudante apresente as considerações sobre a temática do projeto.
A elaboração do texto terá duração de 2 horas, começando pontualmente às
13h30min do dia 17/02/2017 (sexta-feira), na sala 02 do Campus Avançado Astorga
e não constará de consulta. Para sua realização, será necessário portar caneta
esferográfica azul ou preta.

O candidato que não comparecer ao local da realização da avaliação escrita
em data e horário previsto será automaticamente eliminado do processo.
Após a avaliação escrita, o resultado será publicado em edital no próximo dia
útil.
Os cinco primeiros colocados na avaliação escrita serão convocados a
participarem de uma entrevista de caráter classificatório, com data e horário
constantes no item 7 deste edital (Cronograma). O resultado final será dado pela
média aritmética entre a avaliação escrita e a nota recebida na entrevista e será
publicado via edital.

5. DO RESULTADO
O resultado será divulgado na Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis
em lista nominal conforme a ordem de classificação.
O primeiro candidato será convocado para entregar documentação exigida
pelo coordenador do projeto até o dia 22/02/17, às 16h00min. Caso não o faça, será
automaticamente eliminado do processo e o próximo candidato classificado será
convocado.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Todas as etapas desse edital, bem como as divulgações previstas em
cronograma serão realizadas na Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis, sob
coordenação das Professoras Juliana Francis Piai (projeto 1) e Patrícia da Silveira
(projeto 2) e, com a colaboração da Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis e
do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).
Os casos omissos serão discutidos pelo coordenador do projeto, juntamente
com a Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis e com o Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT).
Este edital também se encontra disponível na página oficial do IFPR
Campus Avançado Astorga (http://astorga.ifpr.edu.br)

7. DO CRONOGRAMA

ATIVIDADE

DATA

HORÁRIO

Publicação do Edital

15/02/17 (quarta-feira)

08h00min

15/02/17 (quarta-feira)
Inscrições
16/02/17 (quinta-feira)
Homologação das
inscrições
Realização das avaliações
escritas
Divulgação do resultado e
Convocação para a
entrevista

08h30min às 12h00min e
das 13h30min às 17h00min
8h00min às 12h00min e
das 13h30min às 16h00min

16/02/17 (quinta-feira)

17h00min

17/02/17 (sexta-feira)

13h30min às 15h30min

20/02/17 (segunda-feira)

10h00min

Entrevista Oral

21/02/2017 (terça-feira)

10h00min

Publicação do Resultado
Final e Convocação dos
Bolsistas Classificados

21/02/2017 (terça-feira)

14h00min

Entrega da documentação

22/02/17 (quarta-feira)

Até 16h00min

Astorga - PR, 15 de fevereiro de 2017.
Luiz Diego Marestoni
Diretor do Campus Avançado Astorga
Instituto Federal do Paraná
Portaria n.986/2016

Juliana Francis Piai
Coordenadora do projeto 1

Patrícia da Silveira
Coordenadora do projeto 2
O Original encontra-se assinado.

ANEXO I
Edital 07/2017 – IFPR CAMPUS AVANÇADO ASTORGA
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME:
RG:
CPF:
DATA NASC.:

FILIAÇÃO:

ENDEREÇO:
TELEFONE:

Astorga-PR, _______ de fevereiro de 2017.

____________________________________________
Assinatura do Candidato

____________________________________________
Assinatura do Responsável

