
EDITAL 03/2018 - Resultado do Processo de Seleção de Estudantes Intercambistas 

Internacionais para bolsa de Iniciação Científica - PIBIC – PUCPR 

 

 

A Coordenação de Iniciação Científica, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação, no uso de suas atribuições, informa à comunidade universitária da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná́ (PUCPR) o Resultado do Processo de Seleção de Estudantes 

Intercambistas Internacionais para bolsa de Iniciação Científica - PIBIC – PUCPR. 

 

Estudante Professor Orientador Título do projeto 

Amanda Migliavacca Prof. Clovis Ultramari “Literarure as source to understand 
cities" 

Tomasz Nicota Prof. Luis Mauro Moura “Establishment of a Solar Energy 
Laboratory at PUCPR” 

Eduardo Arturo Cordova Prof. Jose Fernando Arns “Análise da logística e dos processos 
sustentáveis para utilização de 
resíduos industriais”   

Sebastian Rios Gutierrez Prof. Harry Alberto Bollmann “Testes de germinação de sementes 
de Brassica alba sp. para avaliação da 
toxicidade nas águas do Rio Belém, 
Curitiba/PR” 

 

 IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

O período de implementação será de 12 a 13/03/2018. Será enviado o termo de concessão de 

bolsa para e-mail do estudante e professor, o qual deverá ser preenchido impresso em duas vias 

e assinado. Este documento deve ser entregue na reunião do dia 12/03 ou até o dia 13/03 no 

setor do PIBIC. 

 Número de bolsas concedidas: 04 

 Vigência da bolsa: 3 meses  

 Valor da bolsa: R$ 400,00/mês (quatrocentos reais mensais) para 20 horas de atividades 

semanais.  

 Pagamento: Por meio de ordem de pagamento disponibilizada no banco BRADESCO (Agência 

localizada no térreo do prédio administrativo da PUCPR) nas seguintes datas: 

 

1ª parcela de bolsa 06/04/2018 

2ª parcela de bolsa 08/05/2018 

3ª parcela de bolsa 08/06/2018 

4ª parcela de bolsa 25/06/2018 

 

 

 



 

Cronograma de atividades obrigatórias:  

Reunião inicial   
 

Data: 12/03/2018 às 13h30  
Presença obrigatória dos estudantes aprovados 
e professor orientador 
Local: Sala 209, 2º andar Escola de negócios 

Implementação da bolsa 12/03/2018 e 13/03/2018 

  Período de vigência  12/03/2018 a 29/06/2018 

  Apresentação dos resultados da pesquisa     20/06/2018 – 14h00 às 17h 

  Relatório Final    21/06/2018 a 25/06/2018  

 

Maiores informações entrar em contato pelo endereço: pibicpr@pucpr.br  

 A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação reserva-se o direito de resolver os casos 

omissos e as situações não previstas no presente Edital.  

Curitiba, 08 de março de 2018. 

 

Profa. Cleybe H. Vieira                                                                            Profa. Paula Cristina Trevilatto 

Coordenadora da Iniciação Científica                              Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
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