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EDITAL INTERNO PARA SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS PRODOUTOR E PIVIC 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este Edital tem por objetivo tornar pública a seleção para bolsista remunerado (01 vaga) e para 

pesquisadores voluntários de Iniciação Científica, para atuar junto ao projeto de pesquisa “DES-

ENVOLVIMENTOS NA AMAZÔNIA: GRANDES PROJETOS E POPULAÇÕES ATINGIDAS”, coordenado pela 

professora Dra. Ivana de Oliveira Gomes e Silva, lotada no Campus Castanhal da UFPA. 

O PIBIC e o PIVIC têm por objetivo apoiar a criação e consolidação de grupos de pesquisa e qualificar o 

ensino de graduação na UFPA, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica a 

graduandos sob orientação de docentes e técnicos, coordenadores ou participantes de projetos de 

pesquisa registrados na Instituição, para o desenvolvimento de atividades voltadas ao desenvolvimento 

científico e tecnológico e a processos de inovação.  

 

2. REQUISITOS, DIREITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA  

2.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação a partir do 2° semestre letivo.  

2.2 Não ter vínculo empregatício e dedicar 20 horas semanais às atividades acadêmicas e de 

pesquisa.  

2.3 Ser selecionado e indicado pelo orientador.  

2.4 Cumprir o Plano de Trabalho do Projeto, a ser definido em colaboração com a Coordenadora do 

Projeto de Pesquisa. 

2.5 Apresentar relatório parcial, a cada 06 meses de bolsa, e relatório final, ao fim do período de 

bolsa.  

2.6 Apresentar resumo dos resultados da pesquisa, sob forma de exposição oral no Seminário de 

Iniciação Científica, acompanhado do Relatório Final de pesquisa, nas datas estabelecidas pela PROPESP.  

2.7 Não acumular a bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica com bolsa de 

outra agência de fomento à pesquisa, de outras instituições ou da própria UFPA.  



2.8 O não-cumprimento pelo bolsista dos requisitos e compromissos exigidos neste edital implicará 

a suspensão ou cancelamento da bolsa e ainda a devolução à UFPA, em valores atualizados, da(s) 

mensalidade(s) recebida(s) indevidamente.  

Terá direito a Certificado de Participação no PIBIC o aluno cujo desempenho for aprovado nas etapas de 

avaliação de relatórios e no Seminário de Iniciação Científica. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTA 

3.1 Currículo Lattes atualizado do aluno, impresso diretamente da Plataforma Lattes 

3.2 Histórico escolar do candidato, no modelo “histórico com média geral, contendo a média geral e as 

eventuais reprovações;  

3.3 Comprovante de Matrícula atualizado, emitido pela Secretaria de Cursos da Instituição; 

3.4  Cópia do CPF e RG do candidato; 

 

4. A SELEÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE: 

a) avaliação do histórico escolar (cômputo geral de conceitos); 

b) prova escrita (redação) sobre o tema do projeto de pesquisa e bibliografia disponibilizada; 

c) análise da documentação dos alunos, pela coordenadora do projeto. 

 

A documentação para inscrição deverá ser enviada deve ser encaminhada no período de 02 a 04 de agosto 

de 2018, para o endereço eletrônico: ivanaogsilv@gmail.com .  

A prova escrita será realizada no dia 06 de agosto as 09 h da manhã, nas dependências da UFPA - Campus 

Castanhal. O resultado será divulgado no dia 09 de agosto de 2018. 
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