EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA PROJETO DE INOVAÇÃO
O coordenador do projeto de inovação “Pocket Physics”, Prof. Me Anacreone da Silva Souza e o vice
coordenador Prof. Me Thiago Queiroz Costa, tornam público o presente Edital para seleção e composição de
cadastro de reserva de bolsistas.
O projeto é voltado para a construção de kits para realização de atividades experimentais principalmente
de Física com foco no uso de impressoras 3D e novas tecnologias construtivas.
1. PROJETO, MODALIDADES DE BOLSA, VIGÊNCIA, ESPECIFICAÇÃO DO TRABALHO E TEMPO DE
DEDICAÇÃO
Projeto

Quantidade/Modalidade/
Valor Mensal do Benefício

Vigência

Tempo de
Dedicação

12 meses

12 horas semanais

2 BOLSAS
"Pocket” Physics: Desenvolvimento
de conjuntos didáticos para o
ensino científico

CIEC Ivaiporã
Agif/IFPR
R$ 350,00

2. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA

1. O estudante deve estar regularmente matriculado em curso de ensino médio do IFPR, não podendo estar
cursando disciplina de dependência no período de vigência da bolsa e não possuir frequência inferior a 75% em
qualquer uma das disciplinas cursadas;
2. Não ter vínculo empregatício;
3. Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes;
4. Desenvolver em conjunto com seu orientador plano de atividades da pesquisa a ser realizada, com dedicação
de 12 (doze) horas semanais;
5. Não acumular esta bolsa com bolsas de outros programas ou bolsas de outras instituições;
6. Desempenhar suas atividades, adequadamente e com responsabilidade, de acordo com o projeto;
7. Participar de eventos de divulgação científica promovidos em seu campus;
8. Elaborar relatórios parcial e final para apreciação do orientador;
9. Incluir o nome do orientador nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e seminários, cujos
resultados contaram com sua participação efetiva;
10. Ressarcir ao IFPR, na forma da lei, eventuais bolsas recebidas indevidamente.
10. Responsabilizar-se pela identificação visual obrigatória do IFPR como financiador nas publicações e trabalhos
apresentados em eventos de qualquer natureza e em qualquer meio de divulgação, patentes e outros resultados
sejam associados a esse Edital.

3. INSCRIÇÕES:

•

Período de inscrição:
De 30/07/2020 à 05/08/2020 ( 23h59min), via e-mail: thiago.costa@ifpr.edu.br, com o título: Inscrição
Pocket Physics.

•

No corpo do e-mail, deverão estar as seguintes informações:
1. Nome Completo;
2. Telefone para contato (se possível número com WhatsApp, para facilitar a comunicação);
3. Curso em que está matriculado;
4. Ano do curso;
5. Declaração que não possui vínculo empregatício ou outra bolsa em programa da instituição;
6. Link do currículo Lattes, ou declaração de compromisso em criar o referido currículo, caso seja
aprovado na seleção;
7. 6. Cópia digitalizada do histórico escolar, ou comprovante de matrícula, no caso de estudantes do
primeiro ano, disponível no SIGAA;

4. SELEÇÃO
• A seleção será realizada através de uma entrevista com o coordenador e vice coordenador do projeto.
• As entrevistas serão realizadas no dia 06/08, a partir das 14h e ocorrerão via Google meet, no seguinte
endereço: https://meet.google.com/dui-hnwa-biq
• Os candidatos serão entrevistados individualmente, sendo o acesso à entrevista liberado a cada candidato
de acordo com a ordem alfabética dos inscritos.
4.1 Critérios de seleção:
- Conhecimentos básicos e afinidade com o tema do projeto;
- Horários compatíveis para a realização das atividades do projeto;
- Coerência e clareza nas respostas;
- Habilidade na formulação de ações e atividades não presenciais para o projeto;
4.2 Critérios de desempate:
Em caso de empate, terá prioridade para atuar no projeto o candidato que demonstrar maior afinidade com
o tema do projeto;

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
5.1 A publicação do resultado está prevista para o dia 07/08/2020 na página do IFPR Câmpus Ivaiporã
(www.ivaipora.ifpr.edu.br) e também pelas mídias sociais em ordem de classificação;
5.2 Os bolsistas selecionados deverão entregar para o coordenador até o dia 10/08/2020) a seguinte
documentação:
a) Ficha de Inscrição do Bolsista (o candidato deverá solicitar a ficha junto ao coordenador do projeto);
b) Cópia do RG e CPF do bolsista;
c) Cópia do cartão de conta corrente no Banco do Brasil (Não serão aceitas contas de outros
bancos, contas poupança, de terceiros ou contas conjuntas);
d) Declaração de matrícula do estudante em curso de nível médio do IFPR;
e) Histórico escolar atualizado;
f) Termo de Compromisso e Responsabilidade Conjunto (o candidato deverá solicitar o termo junto ao
coordenador do projeto);
g) Declaração que o bolsista não possui vínculo empregatício ou outra modalidade de bolsa;
h) Autorização dos pais ou responsáveis no caso de estudantes menores de idade;
i) Questionário Inicial para Bolsista de Iniciação Científica (o candidato deverá solicitar o questionário junto
ao coordenador do projeto).
5.3 O bolsista selecionado que não entregar a documentação no prazo estipulado perderá o direito á bolsa e será
substituído pelo próximo colocado da lista de classificação.

5.4 Cronograma:

01
02
03
05
06

Atividade
Publicação do Edital
Inscrições dos candidatos
Entrevistas
Divulgação dos resultados (previsão)
Prazo máximo para entrega dos documentos pelos
candidatos selecionados.

Período
30/07/2020
30/07/2020 a 05/08/2020
06/08/2020
07/08/2020
10/08/2020

5.5 As bolsas não geram qualquer vínculo empregatício com a Instituição, tão pouco com a fonte de fomento.
5.6 Para maiores esclarecimentos, entre em contato através do e-mail thiago.costa@ifpr.edu.br ou pelo telefone
(43) 98435-8111.

Ivaiporã, 29 de julho de 2020
.
Prof. Me. Anacreone da Silva Souza
Prof. Me. Thiago Queiroz Costa
Instituto Federal do Paraná, Câmpus Ivaiporã

