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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PIBIC/CNPq
O presente Edital rege a seleção de bolsista para 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”, conduzido pela Profa. Ms. Débora Raquel Mergen Lima Reis, do
colegiado de Ciências Biológicas do IFPR campus Palmas.
1. A Bolsa
1.1. Está disponível 1 (uma) vaga, para aluno regularmente matriculado no Instituto Federal do
Paraná – campus Palmas, nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Bacharelado em
Agronomia, que cursaram ao menos um semestre do curso e não se formarão durante o período
vigente da bolsa.
1.2. A bolsa é da modalidade Iniciação Científica (IC), para alunos ingressantes no IFPR é oferecida
pelo CNPq.
1.3. O valor da bolsa é R$ 400,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e sua duração é de 12 (doze)
meses. O valor será depositado em conta do bolsista no Banco do Brasil.
1.4. É vedada a divisão da bolsa entre dois ou mais estudantes, bem como será vedada a
participação de estudante que já possua bolsa de outra modalidade.
1.5. O bolsista exercerá suas atividades em regime de 20 (vinte) horas semanais, a serem
desenvolvidas fora de seu período de aula.
1.6. Para concorrer à bolsa, o aluno deve possuir frequência igual ou superior a 75% em todas as
disciplinas.
1.7. O(a) aluno(a) bolsista participará de todas as atividades inerentes ao projeto, iniciando com
estudo bibliográfico que servirá de base para a escolha das técnicas e procedimentos a serem
realizados pelos acadêmicos. Os alunos terão oportunidade de aprender e aplicar diversas técnicas
laboratoriais, tanto no que se refere ao manuseio de equipamentos científicos, quanto na preparação
de amostras e reagentes. Após a realização dos testes laboratoriais os alunos farão a análise e
discussão dos resultados com auxílio das orientadoras e então serão construídos os painéis de SNPs
e elaborados conjuntamente trabalhos científicos a serem submetidos em congressos.
2. A Seleção
2.1. A seleção ocorrerá das 17:00 às 19:00 horas do dia 04 de julho de 2018, na sala A22 (Direção
de Ensino).
2.2. A seleção se dará em etapa única consistindo em entrevista e análise do histórico escolar do
aluno.
2.3. Todo candidato interessado deve comparecer à sala A22 (Direção de Ensino) munido de seus
documentos pessoais (RG e CPF), Declaração de matrícula, Histórico Escolar atualizado e
Declaração da Secretaria Acadêmica da forma de ingresso no IFPR.
3. Disposições Gerais
3.1. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa e Extensão do IFPR campus
Palmas.
Palmas, 29 de junho de 2018.
*O original encontra-se assinado.
Débora Raquel Mergen Lima Reis
Coordenadora SIAPE Nº 19148232

