Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Comissão de Produção Científica

EDITAL n.º 039/ 2021
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA VAGAS REMANESCENTES DE PROJETOS DO PROGRAMA DE
INCENTIVO À PESQUISA ACADÊMICA (PIPA)
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Comissão de Produção Científica
(CPC), no uso de suas atribuições legais e com base em diretrizes debatidas e acordadas pelo
Conselho
de
Ensino
e
Pesquisa
(Cepe),
resolve:
TORNAR PÚBLICA
A abertura das inscrições para o preenchimento de vaga remanescente para bolsista no
projeto de pesquisa abaixo relacionado.
1 DAS VAGAS
Projeto

Orientador(es)

Número de vagas

"Determinação da quantidade de
cafeína em diferentes tipos de
Flavia Letícia Moissa
01
café"
* A descrição resumida dos projetos encontra-se no Anexo I deste edital.

Curso(s)
Coltec

2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 Os candidatos deverão fazer a inscrição por e-mail (pipa.uniuv@gmail.com), no período
de 19 a 26 de julho de 2021.
2.2 No ato da inscrição, o candidato deverá enviar, obrigatoriamente, os seguintes
documentos digitalizados:
a) Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada (modelo disponível no Anexo
II);
b) Declaração de disponibilidade de, no mínimo, 4h (quatro horas) de atividades
semanais e de ciência de conhecimento do Regulamento do Programa (modelo
disponível no Anexo III);
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c) Carta de interesse de participação no projeto, contendo as motivações e intenções
do candidato em relação ao projeto de pesquisa, redigida em fonte tamanho 12,
espaçamento simples (uma lauda apenas);
d) Cópia simples do RG e CPF;
e) Comprovante de residência.
3 DO PROCESSO SELETIVO
3.1 A seleção consistirá de entrevista (até 6,0 pontos) e análise da carta de interesse (até 4,0
pontos).
3.2 A entrevista poderá acontecer de forma on-line, usando ferramentas de chamada de
vídeo feitas a partir de aplicativos próprios para este fim.
3.3 A data, horário e local da entrevista serão divulgados em edital específico.
4 DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 A classificação se dará por nota, em ordem decrescente, respeitando o número de vagas
existentes.

5 DO CRONOGRAMA
Descrição das atividades
Período de inscrições
Homologação das inscrições e divulgação da data da
entrevista
Publicação do resultado final
Início das atividades

Data
19/07/2021 a 26/07/2021
27/07/2021
30/07/2021
01/08/2021

6 DA VIGÊNCIA DAS BOLSAS
6.1 As bolsas terão vigência a partir do início das atividades de orientação até o final do mês
de novembro de 2021.
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7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todos os Editais
Complementares referentes a este processo seletivo.
7.2 Serão desclassificados do processo seletivo os candidatos que não cumpram os
requisitos constantes neste edital.
7.3 Os casos omissos serão resolvidos e julgados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação, em conjunto com a Comissão de Produção Científica.
Registre-se e publique-se.
União da Vitória, 19 de julho de 2021.

Prof. Wanilton Dudek
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
assinado no original
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ANEXO I
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROJETO
Projeto

DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE DE
CAFEÍNA EM DIFERENTES MARCAS E
TIPOS DE CAFÉ

Descrição
O trabalho visa à participação dos alunos do Colégio Técnico –
COLTEC, para realizar uma pesquisa bibliográfica e a determinação
da quantidade de cafeína existentes em diferentes marcas e tipos
de café, analisando, também, qual método de preparo da bebida
permite a maior concentração da substância. O objetivo geral
deste trabalho é a realização de um estudo bibliográfico e
experimental para a análise de cafeína em diferentes marcas e
tipos de café em pó. Como objetivos específicos, citam-se: Realizar
uma pesquisa bibliográfica referente a cafeína, incluindo o teor
máximo permitido na legislação e seus efeitos no organismo.
Identificar as marcas de café preferidas pela população da região.
Determinar a marca com maior teor de cafeína na versão em pó e
verificar esse parâmetro também na versão solúvel. Estabelecer
comparativo dos resultados experimentais com as diferentes
marcas e tipos de café de acordo com os indicativos da legislação.
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ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO

Curso:__________________________________ Semestre:___________________________
Nome: _____________________________________________________________________
R.G.___________________ CPF: _________________ Data de Nascimento:____/____/____
Endereço: __________________________________________________________________
Bairro: ____________________________ Cidade:___________________________________
Estado:_________________ CEP:________________________________________________
Telefone fixo:(____)________________________ Celular:(____)_______________________
E-mail:_____________________________________________________________________
Em caso de possuir um compromisso profissional (ou estágio) preencha os campos abaixo:
Local: ______________________________________________________________________
Horário de trabalho: __________________________________________________________
Em caso de recebimento de outra modalidade de bolsa, especificar:
(
) Estágio
(
) Extensão
(
) Outra____________________

União da Vitória, _______ de ________________ de 2021.

___________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE
ORIENTAÇÕES
Eu,________________________________________________________________________,
acadêmico(a) do curso de ____________________________________________________,
semestre ______, declaro, para os devidos fins, que estou ciente das normas estabelecidas
pelo Regulamento do PIPA - UNIUV e que possuo disponibilidade de 4 (quatro) horas
semanais
para
o
desenvolvimento
das
atividades
referentes
ao
projeto_____________________________________________________________________,
sendo que estas horas não coincidem com a carga horária do meu curso de graduação e
compromissos profissionais ou de estágio.

Local e Data:

___________________________________
Assinatura do candidato

