EDITAL DE RESULTADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC - CHAMADA INTERNA
Nº02: EDITAL PROEPPI Nº 04/2018

O Projeto “Avaliação de polimorfismos dos genes CAPN1, CAST, LEP, TG e DGAT1
relacionados com a maciez e qualidade da carne em bovinos da Raça Caracu”, do Campus
Palmas, torna público o resultado referente ao processo seletivo de Bolsista para o referido
Projeto de Iniciação Científica vinculado à Chamada Interna Nº 02 do Edital nº 04/2018 da
PROEPPI do Instituto Federal do Paraná.

1. DA SELEÇÃO E ENTREVISTA DOS CANDIDATOS INSCRITOS
1.1. Às 17:00 horas do dia 04/07/2017 foram recebidas 2 inscrições, por ordem de chegada: 1)
Adriely Padilha Ribeiro e 2) Ana Caroline Machado. Neste mesmo horário, foram realizadas
na sala A22 (Direção de Ensino), as entrevistas com as duas candidatas presentes, uma
seguida da outra.
2. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
2.1. Após as entrevistas e análise dos Currículos, os candidatos ficam classificados da
seguinte maneira:
1º Adriely Padilha Ribeiro (14 pontos na entrevista). Aluna cursando o 7° (Sétimo) período do
Curso de Ciências Biológicas, com maior número de disciplinas cursadas.
2º Ana Caroline Machado (14 pontos). Aluna cursando o 5° (Quinto) período do Curso de
Ciências Biológicas, com menor número de disciplinas cursadas.

3. DA DOCUMENTAÇÃO
3.1 A candidata classificada em primeiro lugar deverá entregar os seguintes documentos e
preencher os formulários disponíveis na Chamada Interna Nº 02 do Edital PROEPPI Nº
04/2018 do Programa Institucional de bolsa de Iniciação Científica até as 17hs dia
06/07/2018, na sala A-22, Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão - IFPR, Campus Palmas:
a) Termo de Efetivo Exercício (Anexo I);
b) Ficha de Inscrição do Bolsista (Anexo II);

c) Cópia de RG e CPF do bolsista;
d) Cópia do cartão de conta corrente no Banco do Brasil (Não serão aceitas contas poupança,
de terceiros ou contas conjuntas);
e) Histórico Escolar atualizado;
f) Declaração de matrícula do estudante em curso superior do IFPR;
g) Declaração da Secretaria Acadêmica da forma de ingresso no IFPR: se por meio de cota
social/racial ou ampla concorrência;
h) Termo de Compromisso e Responsabilidade Conjunto (Anexo III);
i) Declaração de que o bolsista não possui vínculo empregatício ou outra modalidade de bolsa
(Anexo IV);
j) Autorização dos pais ou responsáveis no caso de estudantes menores de idade (Anexo V);
k) Documento descrevendo o processo seletivo e a ordem de classificação dos estudantes
candidatos, assinado pelo orientador;
l) Questionário Inicial para Bolsista de Iniciação Científica (Anexo VI);
m) Plano de Trabalho para o Bolsista PIBIC/ FA (Anexo VII) ou para o Bolsista PIBIS/ FA
(Anexo VIII), com assinaturas originais;
n) Currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq (enviar o link);
o) E-mail, telefone, filiação e endereço residencial.

Palmas, 05 de julho de 2018.
• O original encontra-se assinado no Campus Palmas.

Profa. Débora Raquel Mergen Lima Reis
Coordenadora do Projeto

