UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE – UNIVILLE
PRPPG
COORDENAÇÃO DE PESQUISA

EDITAL 01/2019 - CHAMADA PARA BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
VIA UNIEDU Art. 170

A Universidade da Região de Joinville, por intermédio da Coordenação de Pesquisa vinculada à PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, torna público e convoca os interessados a se inscreverem para a
obtenção de bolsas de Iniciação Científica, a serem custeadas pelo Estado de Santa Catarina por meio do
Programa de Bolsas Universitárias do Estado de Santa Catarina – UNIEDU – recursos previstos no
Artigo 170 da Constituição Estadual, de acordo com o que estabelece a presente chamada.

1. Objetivo
Amparar o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e promover a Iniciação Científica na Instituição por
intermédio da concessão de bolsas de Iniciação Científica, com recursos previsto no Art. 170 da
Constituição Estadual, para alunos de graduação regularmente matriculados na Univille, e que atendam os
critérios de elegibilidade.
2. Recursos Disponíveis
A bolsa assegurará auxílio financeiro ao acadêmico, com valor do benefício não inferior a 25% do valor da
mensalidade conforme determina a Lei Complementar Nº 420, de 01 de agosto de 2008. A bolsa será
concedida no mês posterior a divulgação do resultado deste edital até dezembro 2019, equivalente a 12
(doze) parcelas. As vagas serão preenchidas inicialmente visando contemplar 1 (um) aluno por projeto a
ser selecionado pelo coordenador. Havendo recursos disponíveis, as demais vagas serão contempladas
com base crescente do índice de classificação, calculado a partir do preenchimento do cadastro específico
do UNIEDU, após a comprovação do índice, em relação a todos os alunos inscritos e selecionados pelos
coordenadores.
3. Projetos de Pesquisa Contemplados
As inscrições encaminhadas em resposta a esta chamada deverão estar inseridas em um dos projetos de
pesquisa em desenvolvimento na Univille e discriminados a seguir:

Projetos Vinculados ao Campus de Joinville
P01. Título do projeto: Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior: o papel das clínicas jurídicas.
Sigla: ClinicaEDH
Coordenador: Fernanda Brandão Lapa
Curso
Direito, Design, História ou
Pedagogia.

Pré-requisitos
4º ao 8º semestre
Perfil: motivada/o para estudar inovação na educação brasileira
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P02. Título do projeto: Alimentação escolar indígena: direito humano à alimentação adequada nas
comunidades MByá Guarani de Santa Catarina (Brasil).
Sigla: INDÍGENAS
Coordenador: Yoná da Silva Dalonso
Curso

Pré-requisitos
Disponibilidade para pesquisa de campo em comunidades
Aceitos candidatos de qualquer
indígenas.
curso e série

P03. Título do projeto: Estudo dos impactos socioeconômicos dos eventos para a cidade de Joinville e da
imagem do destino.
Sigla: EVENTOS 3
Coordenador: Yoná da Silva Dalonso
Curso

Pré-requisitos
Disponibilidade para aplicação de pesquisa em eventos da
Aceitos candidatos de qualquer
cidade, conforme calendário definido pela equipe de pesquisa
curso e série

P04. Título do projeto: Projeto de reabilitação cardiovascular e metabólica
Sigla: REABILITAÇÃO
Coordenador: Carla Werlang Coelho
Curso

Pré-requisitos
Ter cursado o primeiro semestre do curso, ser capaz de
Farmácia, Medicina,
manusear animais (ratos e camundongos) e realizar pesquisa
Odontologia, Ciências Biológicas,
em laboratório.
Educação Física

P05. Título do projeto: Influências Ambientais E Microclimáticas Sobre A Estrutura E A Composição
Química Das Plantas De Cinco Populações De Raulinoa Echinata R. S. Cowan
Sigla: CUTIA III
Coordenador: Karin Esemann Quadros
Curso

Pré-requisitos
De qualquer série. Gostar de trabalhar com plantas em campo e
Ciências Biológicas (Licenciatura
laboratório
ou Bacharelado), Farmácia ou
Eng. Ambiental e Sanitária

P06. Título do projeto: Efeito dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) do petróleo sobre o
desenvolvimento embrionário do microscrustáceo marinho Mysidopsis juniae, indicador da qualidade
ambiental.
Sigla: EMBRIMIOSI
Coordenador: Gladys Daniela Rogge Renner
Curso
Biologia Marinha

Pré-requisitos
1° ao 5° ano; morar em São Francisco do Sul; afinidade pelo
desenvolvimento de pesquisa em laboratório e disponibilidade
para realizar atividades de pesquisa eventualmente aos finais
de semana.
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P07. Título do projeto: Saberes tradicionais e memórias sobre o uso da floresta na produção do patrimônio
cultural brasileiro.
Sigla: FLORESTA
Coordenador: João Carlos Ferreira de Melo Júnior
Curso

Pré-requisitos
A partir da 2ª série, disponibilidade de 20h semanais e não
Cursos de ciências biológicas possuir vínculo empregatício. Noções de informática e inglês
Licenciatura ou Mabio

P08. Título do projeto: Anatomia de madeiras históricas de embarcações tradicionais do Brasil: do uso de
recursos florestais à conservação do patrimônio cultural.
Sigla: MADEIRA
Coordenador: João Carlos Ferreira de Melo Júnior
Curso

Pré-requisitos
A partir da 2ª série, disponibilidade de 20h semanais e não
Cursos de ciências biológicas possuir vínculo empregatício. Noções de informática e inglês
Licenciatura ou Mabio.

P09. Título do projeto: Direito do Patrimônio Cultural: perspectivas e desafios para seu reconhecimento
como Direitos Humanos.
Sigla: DIPATRI
Coordenador: Luana de Carvalho Silva Gusso
Curso
Direito

Pré-requisitos
A partir do 2º semestre; interesse por história do direito e direito
constitucional; Bom conhecimento de informática e
uso/capacitação em redes sociais.

P10. Título do projeto: Pelos bastidores da UNESCO: a construção de consenso em torno de bens
considerados patrimônio mundial
Sigla: PCM II
Coordenador: Fernando Cesar Sossai
Curso

Pré-requisitos
Interesse em pesquisas sobre patrimônio cultural; conhecimento
Artes Visuais, Design, Fotografia
básico de informática; conhecimento intermediário de língua
e História
inglesa ou espanhola

P11. Título do projeto: Avaliação Toxicológica de Lodo de ETE Tratado em Canteiro de Mineralização
para fins de uso sustentável
Sigla: LODOTox
Coordenador: Bianca Goulart de Oliveira Maia
Curso
Eng. Ambiental e Sanitária

Pré-requisitos
A partir do terceiro ano, com disponibilidade para trabalhar no
período da tarde e afinidade com práticas de laboratório
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P12. Título do projeto: Saúde materno infantil
Sigla: SMI
Coordenador: Jean Carl Silva
Curso
Área da saúde

Pré-requisitos
Disponibilidade para todos os dias pela manhã

P13. Título do projeto: Avaliação de Materiais Odontológicos empregados no Tratamento Restaurador
Atraumático
Sigla: MART
Coordenador: Celia Maria Condeixa de França Lopes
Curso
Odontologia

Pré-requisitos
Acadêmico do 3° ou 4° ano, que tenha sido aprovado nas
disciplinas de Microbiologia e Imunologia, Dentística I e
Materiais Dentários

P14. Título do projeto: O paradoxo dos Direitos Humanos no Brasil: olhares criminológicos sobre
segurança e violência no Estado Democrático de Direito
Sigla: PDHB
Coordenador: Leandro Gornicki Nunes
Curso
Direito

Pré-requisitos
Deverão estar cursando o 5º, 6º, 7º ou 8º semestre do Curso, já
tendo concluído as disciplinas de DPE I e DPE II (no mínimo),
terem disponibilidade de tempo para participarem de seminário
mensal (no período vespertino), realizarem as leituras correlatas
e, principalmente, terem vocação para a pesquisa acadêmica

P15. Título do projeto: Estudo do potencial de risco ecotoxicológico de efluentes advindos de diferentes
setores de um Laboratório de Análises Clínicas
Sigla: ECOSAM VOL
Coordenador: Luciano Henrique Pinto
Curso
Farmácia, Eng. Química ou
Ambiental e Sanitária

Pré-requisitos
Do 2º ano em diante e com experiência em rotina de laboratório

P16. Título do projeto: Patrimônio natural a descoberto: circulação de saberes, natureza e agricultura
Sigla: PANAA
Coordenador: Roberta Barros Meira
Curso
História

Pré-requisitos
-
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P17. Título do projeto: A paisagem como herança: a chancela e os usos de uma nova visão do patrimônio
Sigla: PAISA1
Coordenador: Mariluci Neis Carelli
Curso

Pré-requisitos
Tempo para se dedicar à pesquisa, gostar de estudar,
História, Arquitetura e Urbanismo,
comprometido com a pesquisa, vontade apreender sobre
Design, Direito, Psicologia, Pedagogia,
pesquisa, proativo, aptidão no cumprimento de prazos e
Administração, Artes Visuais,
seguir cronograma, habilidade em pesquisa na internet
Engenharia Ambiental e Sanitária,
Jornalismo, Fotografia, Gastronomia

P18. Título do projeto: Aproveitamento de resíduos agrícolas e/ou industriais na produção de fungos,
metabólitos fúngicos e/ou biocompósitos.
Sigla: RESCOGBIO2
Coordenador: Elisabeth Wisbeck
Curso
Eng. Ambiental e Sanitária ou
Química

Pré-requisitos
Alunos de 3°, 4° ou 5° ano

P19. Título do projeto: Biotratamento de resíduos agrícolas e industriais visando a obtenção de produtos
de interesse comercial
Sigla: BIOWASTE
Coordenador: Ozair Souza
Curso
Eng. Ambiental e Sanitária ou
Eng. Química

Pré-requisitos
Aluno regularmente matriculado no 2º, 3º ou 4º ano

P20. Título do projeto: Biotecnologia e inovação.
Sigla: BIOINOVA 2
Coordenador: Sandra Aparecida Furlan
Curso

Pré-requisitos

Eng. Química, Ambiental e Sanitária,
Farmácia, Ciências Biológicas

-

Engenharias, Sistemas de
Informação ou Socioeconômicas

2° ao 5° ano, interesse nas áreas de inovação e
empreendedorismo e compreensão básica de textos em
inglês.

P21. Título do projeto: Efeito das condições ambientais urbanas sobre populações nativas de plantas,
insetos e fungos liquenizados.
Sigla: BIOMOT
Coordenador: Mariane Bonatti Chaves
Curso

Pré-requisitos

Eng. química, Eng. Ambiental e
Sanitária, Ciências Biológicas

-
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P22. Título do projeto: Deslocamentos de linguagens e interfaces culturais
Sigla: DESLISE 1
Coordenador: Taiza Mara Rauen Moraes
Curso
Letras

Pré-requisitos
Cursando o 2º, 3º ou 4º ano

P23. Título do projeto: Produção de metabólitos microbianos de interesse na saúde e no meio ambiente.
Sigla: BIOTEC
Coordenador: Regina Maria Miranda Gern
Curso
Farmácia; Eng. Ambiental e
Sanitária; Eng. Química;
Ciências Biológicas (Meio
Ambiente e Biodiversidade)

Pré-requisitos
A partir do 2º ano; ter 20 h semanais disponíveis no período da
manhã ou tarde

P24. Título do projeto: Pesquisa de Gestão de Marcas e Design de produto
Sigla: Gbrand2
Coordenador: Elcio Ribeiro da Silva
Curso
Design, Publicidade e
Propaganda, Administração de
Marketing

Pré-requisitos
1º ao 3º ano, ótima escrita, pró-ativo, organizado, responsável e
com disponibilidade de horários no período da tarde

P25. Título do projeto: Museus e Espaços de Memória: representações, acervos e função social
Sigla: MEM
Coordenador: Sandra Paschoal Leite de Camargo Guedes
Curso
História

Pré-requisitos
Poderão candidatar-se estudantes do curso de História, de
todas as séries, que desejem desenvolver pesquisas sobre
museus e acervos. Para tanto espera-se que os estudantes
gostem de ler, escrevam bem e tenham disponibilidade para
pesquisa de campo e na participação de atividades do Grupo de
Pesquisas que ocorrerão, conforme agenda, no período
vespertino

P26. Título do projeto: A (des)construção do ideário de justiça em uma perspectiva ética, estética e política
Sigla: BIOJUS1
Coordenador: Luana de Carvalho Silva Gusso
Curso
Direito

Pré-requisitos
Cursando a partir do 6º semestre interessados/vocacionados
em pesquisa científica. Domínio de Informática. Bom
desempenho em redes sociais. Interesse na área de educação
jurídica, ética em pesquisa e teorias da justiça
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P27. Título do projeto: Marco legal da inovação brasileira e relações transnacionais: analise econômica
das decisões judiciais frente aos documentos internacionais.
Sigla: INAEDI
Coordenador: Frederico Wellington Jorge
Curso
Direito

Pré-requisitos
Cursando 4º ao 8º e que tenha disponibilidade de pelo menos
20 horas semanais para o projeto

P28. Título do projeto: Desenvolvimento de matrizes de celulose bacteriana visando aplicações
biomédicas
Sigla: CELUTEC
Coordenador: Andrea Lima dos Santos Schneider
Curso
Ciências Biológicas, Biologia
Marinha, Eng. Química, Eng.
Ambiental e Sanitária

Pré-requisitos
A partir do 2° ano, com disponibilidade para trabalhar no
laboratório aos finais de semana, domínio da língua inglesa
(técnica)

P29. Título do projeto: Tecnologia para Inovação e Negócios de Impacto Social
Sigla: IN-SOCI@L
Coordenador: Luiz Melo Romão
Curso
Qualquer curso

Pré-requisitos
A partir do 2° ano, possuir identificação com os temas: Inovação
Social, Empreendedorismo Social, Negócios de Impacto. Atuar
com investigação científica, realizar identificação, seleção e
análises sistemáticas da literatura. Ser pró-ativo, comprometido,
ter disponibilidade no período da tarde

P30. Título do projeto: Narrativas (auto)biográficas e Patrimônio Cultural: a identificação diante da
vulnerabilidade do outro
Sigla: PCBIOGRAF
Coordenador: Raquel Alvarenga Sena Venera
Curso
História

Pré-requisitos
Disponibilidade de dedicação de 20h por semana para a
pesquisa. Gostar de estudar. Responsabilidade com relação
participação e nas atividades promovidas pelo Grupo.
Facilidade de interpretação e escrita de textos

P31. Título do projeto: (Auto)biografias e subjetividades: o outro de si mesmo na Esclerose Múltipla
Sigla: (auto) EM
Coordenador: Raquel Alvarenga Sena Venera
Curso
História

Pré-requisitos
Disponibilidade de dedicação de 20h por semana para a
pesquisa. Gostar de estudar. Responsabilidade com relação
participação e nas atividades promovidas pelo Grupo.
Facilidade de interpretação e escrita de textos
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P32. Título do projeto: Fauna bentônica de fundos inconsolidados vegetados e não vegetados de
ambientes aquáticos da Baía Babitonga e áreas adjacentes como indicadores da qualidade ambiental e
saúde humana
Sigla: BABBENTOS
Coordenador: Luciano Lorenzi
Curso
Qualquer curso

Pré-requisitos
Ter disponibilidade de horário no período da tarde para
trabalhar no laboratório de Bentologia da Unidade SFS e
proatividade para a pesquisa científica

P33. Título do projeto: Design de serviços e relações com clientes
Sigla: DSERV
Coordenador: Victor Rafael Laurenciano Aguiar
Curso
Letras
Publicidade e Propaganda

Pré-requisitos
A partir do 2º ano, facilidade para transcrição de entrevistas
gravadas
A partir do 2º ano, habilidade de comunicação e domínio do
pacote office

P34. Título do projeto: Patrimônio cultural e inovação: desafios e oportunidades para a sustentabilidade
Sigla: PCIS
Coordenador: Patricia de Oliveira Areas
Curso
Direito

Pré-requisitos
A partir do 4º semestre, que tenha interesse em participar de
pesquisa de campo

P35. Título do projeto: Aplicação de polímeros e a gestão da inovação: revisitando processos de produção
e de aprendizagem com foco em sustentabilidade
Sigla: PoliGI2
Coordenador: Denise Abatti Kasper Silva
Curso
Farmácia, Engenharias,
Administração

Pré-requisitos
Cursando o 2° ano, ter conhecimentos básicos de inglês, boa
expressão oral e escrita. Disponibilidade para estar na Univille
no período diurno (matutino ou vespertino) para desenvolver o
trabalho de pesquisa

P36. Título do projeto: Inovação pedagógica no acolhimento, triagem e tratamento Odontológico
Sigla: C.A.T.I.
Coordenador: Kesly Mary Ribeiro Andrades
Curso
Odontologia

Pré-requisitos
Cursando o 3º ou 4º ano, conhecimento de informática básica e
inglês (nível intermediário)
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P37. Título do projeto: Valorização e minimização de resíduos agrícolas e industriais
Sigla: VALORIZAR
Coordenador: Noeli Sellin
Curso

Pré-requisitos
Cursando 2° ano em diante, de preferência, que já tenha
Engenharia Química ou
participado de projetos de pesquisa e tenha conhecimento em
Engenharia Ambiental e Sanitária
inglês para leitura

P38. Título do projeto: Avanços no desenvolvimento de biomateriais de celulose bacteriana associados
com princípios ativos visando aplicações na área médica
Sigla: CBMED
Coordenador: Ana Paula Testa Pezzin
Curso
Ciências Biológicas, Eng.
Química ou Eng. Ambiental e
Sanitária

Pré-requisitos
Inglês nível médio para leitura de artigos, interesse no projeto, a
partir do 3° ano.

P39. Título do projeto: Biomateriais de nanocelulose bacteriana funcionalizados com hidroxiapatita e
apatitas de magnésio, cobre, estrôncio e zinco para aplicações em regeneração óssea guiada
Sigla: ROG
Coordenador: Ana Paula Testa Pezzin
Curso

Pré-requisitos
Preferencialmente a partir do 3º ano, interesse no projeto, Inglês
Eng. Química, Eng. Ambiental e
nível intermediário para leitura de artigos científicos e
Sanitária, Ciências Biológicas ou
disponibilidade de 20 h preferencialmente no período da manhã
Farmácia
ou da tarde

P40. Título do projeto: Estudos e ações orientados para o Design, Sustentabilidade e Inovação Social
Sigla: DeSus
Coordenador: Adriane Shibata Santos
Curso
Design ou Publicidade e
Propaganda

Pré-requisitos
1° ao 3° ano, ser pró-ativo, responsável e ter disponibilidade no
período da tarde Conhecimentos em ferramentas: Instagram,
mailchimp, Photoshop, Ilustrator

P41. Título do projeto: Desenvolvimento de serviços e produtos para a saúde: trabalho, políticas públicas
e tecnologias
Sigla: TRAPOTEC
Coordenador: Luciano Soares
Curso
Área da Saúde

Pré-requisitos
1° ao 3° ano

9

P42. Título do projeto: Design e Materiais: novas perspectivas para a produção tecnológica e a
sustentabilidade
Sigla: PRISMA
Coordenador: Danilo Corrêa Silva
Curso
Design (Projeto de Produto)

Pré-requisitos
A partir do 2° ano com disponibilidade de horas, perfil pró-ativo
e interesse em trabalhar com pesquisa em materiais.

P43. Título do projeto: Interferências indesejadas no processo de fotocura das resinas compostas
fotopolimerizáveis
Sigla: LED
Coordenador: Edward Werner Schubert
Curso
História, Medicina, Direito,
Psicologia e Eng. Química

Pré-requisitos
Todos os anos e\ou todos os semestres do curso, gostar de
leitura de textos teóricos, habilidade e domínio da escrita,
disposição para aprender, disponibilidade de tempo para
participar de grupo de estudos, disposição para auxiliar o
professor na revisão de bibliografia e nas tarefas inerentes ao
projeto, escrever artigos e textos teóricos, publicação de artigos,
cumprir com as obrigações exigidas pelo edital e executar as
tarefas solicitadas pelo professor.

P44. Título do projeto: Reciclagem e modificação de materiais metálicos para obtenção de materiais de
alto desempenho
Sigla: REMAT
Coordenador: Régis Daniel Cava
Curso

Pré-requisitos
Alunos do 3° e 4° ano. Preferencialmente, alunos com
Engenharia Mecânica,
disponibilidade de horários no período diurno (manhã ou tarde)
Engenharia de Produção ou
interessados em trabalhar com materiais metálicos para produção
Engenharia Química
de ligas metálicas de alumínio, cobre, aços de alta tecnologia e
materiais com memória de forma para aplicações avançadas

P45. Título do projeto: A mulher e a propriedade da terra
Sigla: PROPRITA
Coordenador: Eleide Abril Gordon Findlay
Curso
História ou Direito

Pré-requisitos
2º ou 3º ano, domínio de leitura e escrita, conhecimento de
informática

P46. Título do projeto: Biocompósitos de celulose bacteriana/hidroxiapatita e apatitas de magnésio, cobre,
estrôncio e zinco para aplicações biomédicas
Sigla: CBHA
Coordenador: Michele Cristina Formolo Garcia
Curso
Ciências Biológicas ou
Engenharia Química

Pré-requisitos
Ciências Biológicas (a partir do 2° ano) ou Engenharia Química
(a partir do 3° ano), que tenha cursado a disciplina de
Microbiologia e tenha facilidade com leitura e escrita em inglês
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P47. Título do projeto: Análise Socioambiental de Serviços Ecossistêmicos nas Bacias Hidrográficas dos
Rios Cubatão e Cachoeira, Joinville (SC)
Sigla: ECOSIS
Coordenador: Elzira Maria Bagatin Munhoz
Curso

Pré-requisitos
2°, 3°, 4°, ou 5° ano, bom desempenho acadêmico,
Ciências Biológicas Licenciatura,
proatividade, boa interação com pessoas, domínio dos
ou Bacharelado, em meio
programas do pacote Microsoft (Word, Power Point, Excel),
ambiente e biodiversidade,
desejável a participação anterior em eventos científicos
Biologia marinha
P48. Título do projeto: Laboratório colaborativo para o desenvolvimento das competências do século 21
Sigla: COLAB
Coordenador: Marina Pezzini
Curso
Design

Pré-requisitos
Estar cursando a partir do segundo ano de Design, em qualquer
linha de formação, e não possuir vínculo empregatício.

P49. Título do projeto: Epistemologia do patrimônio: entre sacralidade e secularização
Sigla: Epistemo
Coordenador: Euler Renato Westphal
Curso
História, Medicina, Direito,
Psicologia

Pré-requisitos
Todos os anos e\ou todos os semestres do curso, gostar de
leitura de textos teóricos, habilidade e domínio da escrita,
disposição para aprender, disponibilidade de tempo para
participar de grupo de estudos, disposição para auxiliar o
professor na revisão de bibliografia e nas tarefas inerentes ao
projeto, escrever artigos e textos teóricos, publicação de artigos,
cumprir com as obrigações exigidas pelo edital e executar as
tarefas solicitadas pelo professor

P50. Título do projeto: Comunidades bentônicas em uma lagoa na praia do Forte, São Francisco do Sul,
Santa Catarina.
Sigla: LAGBENT1
Coordenador: Kátia Regina Sgrott Sauer Machado
Curso
Biologia Marinha

Pré-requisitos
Já tenha cursado a disciplina ‘’Ficologia"

P51. Título do projeto: Ações de Pesquisa Técnico-Científica orientadas para o Design e Relações De
Uso.
Sigla: ETHOS
Coordenador: Marli Teresinha Everling
Curso

Pré-requisitos
Disponibilidade de tempo, compromisso, inclinação para a
Design, Arquitetura, Biologia,
pesquisas aprofundadas e conexão com o meio ambiente,
Engenharia Ambiental e Sanitária
autonomia e pró-atividade. Podem se candidatar alunos de
todas as séries dos cursos elencados
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P52. Título do projeto: ANÁLISE DE VARIANTES GENÉTICAS E INTERAÇÕES GÊNICAS
CORRELACIONADAS AO RISCO DO AVC ISQUÊMICO
Sigla: AVGIG
Coordenador: Norberto Luiz Cabral
Curso

Pré-requisitos
_

Farmácia, Ciências Biológicas,
Medicina ou Enfermagem

P53. Título do projeto: Aperfeiçoamento e avaliação do impacto ambiental do uso do bioenseticida para
controle de mosquitos e parasitas de sistemas aquáticos
Sigla: BIOENSET2
Coordenador: Gilmar Sidnei Erzinger
Curso

Pré-requisitos
_

Farmácia

P54. Título do projeto: Arte, Cultura, Patrimônio: da produção à institucionalização - relações e tensões
Sigla: ARCUPA-II
Coordenador: Nadja de Carvalho Lamas
Curso

Pré-requisitos
A partir do segundo ano, disponibilidade de 20h, gosto pela
Artes Visuais, Design, Arquitetura
leitura, domínio de Office, conhecimento básico de Corel draw e
e Urbanismo, Publicidade e
photoshop
Propaganda

P55. Título do projeto: Projeto Toninhas
Sigla: PROTONINHA
Coordenador: Marta Jussara Cremer
Curso
-

Pré-requisitos
Trabalhar em São Francisco do Sul, afinidade com atividades
de laboratório

P56. Título do projeto: Conservação dos recursos naturais e qualidade ambiental
Sigla: CONATURA2A
Coordenador: Marta Jussara Cremer
Curso
-

Pré-requisitos
Trabalhar em São Francisco do Sul, afinidade com atividades
de laboratório
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P57. Título do projeto: Identificação da gastronomia tradicional/ local de São Francisco do Sul como
potencialidade de atrativo turístico.
Sigla: gastroSFS
Coordenador: Mariana Falcão Leal Brotero Duprat
Curso
Gastronomia

Pré-requisitos
1º semestre; Disponibilidade de horário; Disponibilidade de
deslocamento para São Francisco do Sul; Conhecimento do
pacote básico Excel; Conhecimento de ferramentas de
formulário de pesquisa digital.

P58. Título do projeto: Caracterização de microvesículas extracelulares (exossomos) de origem
placentária presentes no sangue materno durante a gestação
Sigla: PLEXO
Coordenador: Rodrigo Barbano Weingrill
Curso
Enfermagem

Pré-requisitos
2° ao 5° ano, habilidade de realizar coleta de sangue e tecidos.

P59. Título do projeto: Teoria do direito e hermenêutica jurídica: as escolas antiformalistas e o
póspositivismo
Sigla: POS-JUR
Coordenador: Nestor Castilho Gomes
Curso
Direito

Pré-requisitos
3° ano, aprovação na disciplina de Direito Constitucional III

P60. Título do projeto: Modelagem, Simulação e Estudos Experimentais Aplicados a Sistemas Micro e
Nanoestruturados – Parte 2
Sigla: POLIMODEL2
Coordenador: André Lourenço Nogueira
Curso

Pré-requisitos
2°, 3° e 4° ano, fluência em leitura na língua inglesa, motivação
Engenharia Química ou
para estudos avançados em engenharia (alunos da Engenharia
Farmácia
Química) e processos de encapsulação de ativos (alunos da
Engenharia Química ou Farmácia) e iniciativa

P61. Título do projeto: Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde – Parte II
Sigla: IRAS2
Coordenador: Paulo Henrique Condeixa de França
Curso

Pré-requisitos

Farmácia, Ciências Biológicas,
Medicina ou Enfermagem

-
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P62. Título do projeto: Epidemiologia em doenças cerebrovasculares de base populacional
Sigla: EPAVCBAP
Coordenador: Norberto Luiz Cabral
Curso

Pré-requisitos

Medicina ou Enfermagem

-

P63. Título do projeto: Patrimônio Arqueológico Pré-Colonial Costeiro – Relações entre Cultura Material
e Ambiente nas Sociedades Sambaquianas
Sigla: ARQUOCOSTA
Coordenador: Dione da Rocha Bandeira
Curso
Biologia e História

Pré-requisitos
Interesse no tema do projeto.

P64. Título do projeto: As dimensões criativas do design para a sustentabilidade
Sigla: Re-Criar
Coordenador: Anna Luiza Moraes de Sá Cavalcanti
Curso
Design, Publicidade e
Propaganda, Arquitetura e
Urbanismo

Pré-requisitos
3° ano, facilidade de escrita, criatividade projetual, flexibilidade
para trabalhos em equipe e comprometimento. Outras
exigências: Domínio de ferramentas digitais da área (corel,
photoshop, ilustrator, rinoceros,CAD etc)

P65. Título do projeto: O design e suas fronteiras na instituição social da cultura simbólica
Sigla: SIMBOL2
Coordenador: Elenir Carmen Morgenstern
Curso
Design e Publicidade e
Propaganda

Pré-requisitos
1º ao 4º ano, conhecimentos relacionados ao uso de Photoshop
e illustrator ou fotografia.

P66. Título do projeto: Aperfeiçoamento e Avaliação da eficiência e dos possíveis Impactos Ambientais
do uso do Bio inseticida atóxico para controle Parasitas de sistemas Aquáticos desenvolvido pela Univille”
Aperfeiçoamento e Avaliação da eficiência e dos possíveis Impactos Ambientais do uso do Bio inseticida
atóxico para controle Parasitas de sistemas Aquáticos desenvolvido pela Univille
Sigla: FOPARA3
Coordenador: Gilmar Sidnei Erzinger
Curso
Farmácia ou Biologia

Pré-requisitos
1° período.
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P67. Título do projeto: Preditores do excesso de peso em mães e seus filhos nascidos em 2012 em
Joinville-SC, Brasil: Coorte de 6 anos
Sigla: PREDI6
Coordenador: Marco Fabio Mastroeni
Curso
Psicologia

Pré-requisitos
4° ou 5° ano, disponibilidade para trabalhar 20 horas por
semana, incluindo finais de semana quando necessário.

P68. Título do projeto: Entomologia Forense
Sigla: EntFor
Coordenador: Denise Monique Dubet da Silva Mouga
Curso
Ciências Biológicas

Pré-requisitos
3° ano noturno, ter afinidade pela área da Zoologia, Botânica,
Ecologia, não ter dependência nas disciplinas mencionadas, ter
afinidade por procedimentos de laboratório e de campo, ter
horários flexíveis.

P69. Título do projeto: Produção de cogumelos e de biocompósitos de Pleurotus sajor-caju em resíduo
industrial
Sigla: BIOCOMPAP
Coordenador: Elisabeth Wisbeck
Curso

Pré-requisitos
3°, 4° ou 5° ano, ter cursado e aprovado a disciplina de
Engenharia Ambiental e Sanitária
microbiologia.
ou Engenharia Química

P70. Título do projeto: Emergência global de resistência microbiana às polimixinas: Investigação de
animais de companhia como reservatórios naturais
Sigla: EGRMP
Coordenador: Paulo Henrique Condeixa de França
Curso
Farmácia, Ciências Biológicas,
Medicina ou Enfermagem

Pré-requisitos
Desejável leitura e compreensão de artigos científicos em Inglês

P71. Título do projeto: Avaliação da prevalência de Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA)
em pacientes portadores de Psoríase e o impacto dos polimorfismos genéticos dos genes PNPLA3 e
TM6SF2 no risco cardiovascular e na presença de formas mais graves da DHGNA nesta população.
Sigla: DHGNA
Coordenador: Paulo Henrique Condeixa de França
Curso
Farmácia, Ciências
Biológicas, Medicina ou
Enfermagem

Pré-requisitos
Preferencialmente dispondo leitura e compreensão de textos
técnicos em Inglês.

15

P72. Título do projeto: Vivências de Ensino, Pesquisa e Extensão na Promoção da cidadania
Sigla: Caminho Curto
Coordenador: Tales Vicenzi
Curso
Direito, Área de Saúde e
Licenciaturas

Pré-requisitos
_

P73. Título do projeto: Processos de subjetivação de jovens a partir de youtubers
Sigla: PSJY1
Coordenador: Silvio Simão de Matos
Curso
Publicidade e Propaganda

Pré-requisitos
A partir do 1º ano, entendimento de ambientes virtuais de
informação

P74. Título do projeto: Indicadores de qualidade ambiental, os desafios da saúde ambiental
Sigla: INDICAMB2
Coordenador: Therezinha Maria Novais de Oliveira
Curso
Eng. Ambiental , Ciências
Biológicas , Eng. Química

Pré-requisitos
-

P75. Título do projeto: Diversidade de polinizadores e caracterização polínica da variabilidade botânica
Sigla: ABEPOL2
Coordenador: Denise Monique Dubet da Silva Mouga
Curso
Ciências Biológicas

Pré-requisitos
Noturno, 2ª a 4ª série, ter afinidade pela áreas de
Zoologia, Botânica, Ecologia, não ter dependência nas
disciplinas mencionadas, ter afinidade por
procedimentos de laboratório e de campo, ter interesse
por relações animal-planta e biodiversidade e ter
horários flexíveis.

P76. Título do projeto: Estudo dos mecanismos envolvidos na fisiopatologia de doenças e meios de
prevenção
Sigla: MECPREVENT
Coordenador: Daniela Delwing de Lima
Curso

Pré-requisitos
Ter cursado o primeiro semestre do curso, deverá ser
Farmácia, Medicina,
capaz de manusear animais (ratos e camundongos) e
Odontologia, Ciências Biológicas,
realizar pesquisa em laboratório.
Educação Física
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P77. Título do projeto: Efeito do treinamento aeróbico de alta intensidade e da suplementação com lcarnitina sobre o estresse oxidativo, metabolismo energético e inflamação em ratos obesos
Sigla: HITT
Coordenador: Daniela Delwing de Lima
Curso

Pré-requisitos
Ter cursado o primeiro semestre do curso, deverá ser
Farmácia, Medicina, Educação
capaz de manusear animais (ratos e camundongos) e
Física
realizar pesquisa em laboratório.
P78. Título do projeto: Patrimônio cultural: entre redes e enredos
Sigla: PRES
Coordenador: Ilanil Coelho
Curso
História

Pré-requisitos
Conhecimento básico em informática.

Projetos vinculados ao Mestrado em Educação, à linha de pesquisa: “Trabalho e
formação docente e Políticas e Práticas Educacionais”.
P79. Título do projeto: Educação, Experiência E Sensibilidade Nas Práticas Educativas.
Sigla: EDUSENPE
Coordenador: Silvia Sell Duarte Pillotto
Curso

Pré-requisitos

1º, 2º e 3º ano, disponibilidade para produção; perfil de
Pedagogia, Design, Psicologia, pesquisador; experiência básica de multimídia, saber trabalhar
em equipe, colaborativo.
Publicidade

P80. Título do projeto: Ações de letramento no trabalho e na formação docente em contextos educativos.
Sigla: ALETRAFOR
Coordenador: Rosana Mara Koerner
Curso
Letras e Pedagogia.

Pré-requisitos
-

P81. Título do projeto: Linguagens e Tecnologias Digitais no Trabalho e na Formação Docente
Sigla: LINTEDIG
Coordenador: Marly Krüger de Pesce
Curso

Pré-requisitos

Licenciatura, psicologia, direito, 2º semestre ou 2ª série em diante
sistema de informação
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P82. Título do projeto: Políticas e práticas educativas nos desdobramentos do currículo da educação
formal e não formal
Sigla: POPRACEDU
Coordenador: Jane Mery Richter Voigt
Curso

Pré-requisitos

Licenciaturas ou Engenharia Civil

Domínio de ferramentas como Word, PowerPoint e Excel
(básico)

P83. Título do projeto: Trabalho e formação docente, Educação Especial e processos de escolarização:
desafios, perspectivas e possibilidades - I
Sigla: TRAEPE I
Coordenador: Aliciene Fusca Machado Cordeiro
Curso
Psicologia e licenciaturas

Pré-requisitos
2°, 3° e 4° ano, ter interesse nas temáticas do projeto de
pesquisa

P84. Título do projeto: A Relação Público e Privado e suas repercussões na Educação Infantil
Sigla: RPPEI
Coordenador: Rosânia Campos
Curso
Psicologia e Licenciaturas

Pré-requisitos
A partir do 1° ano, ter interesse na temática da pesquisa

P85. Título do projeto: Políticas em Educação: desafios para garantir o direito e a qualidade educativa
Sigla: EDUQUALI
Coordenador: Marialva Linda Moog Pinto
Curso
Pedagogia, História, Psicologia,
Ciências Humanas e outros

Pré-requisitos
2º ano em diante

P86. Título do projeto: Hibridismo na literatura infantil juvenil: contrapontos contemporâneos.
Sigla: HLIJ
Coordenador: Berenice Rocha Zabbot Garcia
Curso

Pré-requisitos

Letras, outros cursos de
licenciatura e Psicologia

_
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Projetos Vinculados ao Campus de São Bento do Sul
P01. Título do projeto: O uso de tecnologia educacional aberta para a aprendizagem e desenvolvimento
do estudante em disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial.
Sigla: TEASEMI
Coordenador: Regiane Piontkewicz
Curso
Ciências Contábeis - SBS ou
Administração - SBS

Pré-requisitos
2°, 3° ou 4° ano, ter organização, interesse por tecnologia da
informação (aplicativos), interesse pela pesquisa científica.

P02. Título do projeto: As representações sociais sobre Direitos Humanos na imprensa do município de
São Bento do Sul
Sigla: DHRS
Coordenador: Eduardo Silva
Curso
Direito - SBS

Pré-requisitos
2 ao 4º ano, disponibilidade de tempo, boa redação e
capacidade de pesquisa

P03. Título do projeto: Projeto MARATONA: desafio da inovação tecnológica na formação de engenheiros
(fase 8)
Sigla: MRTN8
Coordenador: Gean Cardoso de Medeiros
Curso

Pré-requisitos
1 ao 5º ano, ter conhecimento nas áreas de elétrica ou
Eng. Elétrica ou Mecânica (SBS)
eletrônica ou mecânica. Desejável também conhecimento em
desenho técnico, CAD, usinagem, soldagem e manutenção
automotiva
P04. Título do projeto: Esporte e jornalismo esportivo na imprensa periódica de São Bento do Sul durante a
primeira metade do século XX
Sigla: ESPORTE
Coordenador: Wilson de Oliveira Neto
Curso
Educação Física - SBS

Pré-requisitos
3º ano, estar regularmente matriculado e aprovado nas
disciplinas do curso
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4. Procedimento de inscrição

Preencher os itens de 1 a 3 da Ficha de Inscrição de Solicitação de Bolsas de Iniciação Científica pelo
UNIEDU – Art.170, conforme Anexo 1 encontrada no site www.univille.br, página da Pesquisa, link
Formulários – PIC solicitação de Bolsa pelo UNIEDU – Art. 170 e protocolar na Área de Projetos, sala B
117, dentro do prazo estabelecido no item 5 deste edital e de acordo com o horário de atendimento do
setor.
O candidato ao preencher a Ficha de Inscrição deve indicar o projeto ao qual tem interesse na participação.
Além da Ficha de Inscrição o aluno deverá preencher obrigatoriamente o cadastro do UNIEDU no link
http://serieweb.sed.sc.gov.br/cadiesinscricaoinicio.aspx e providenciar os documentos necessários para
solicitar o benefício do UNIEDU – Art.170, conforme Anexo 2. A não entrega ou apresentação incompleta
dos documentos, dentro do prazo indicado no item 5 deste Edital, implicará na desclassificação do
candidato.
Após a entrega e conferência dos documentos, o índice socioeconômico (IC) pode sofrer alteração e ser
corrigido pela equipe técnica da Instituição.
Candidatos que já entregaram os documentos comprobatórios (Anexo 2) na Central de Relacionamento
com o Estudante (CRE) em 2019 ficam dispensados da entrega.
Caso um professor tenha mais de um projeto de pesquisa sob sua coordenação, após a entrevista o mesmo
poderá realocar o candidato entre os projetos, independente da inscrição do aluno.

4.1. Documentos necessários para a inscrição
Para efetuar a inscrição neste edital, o aluno deve apresentar na Área de Projetos os seguintes
documentos:
• Ficha de Inscrição (Anexo 1);
• Cópia do Cadastro UNIEDU;
• Cópia do extrato financeiro das mensalidades da graduação de 2019,
• Cópia do Boletim Escolar da série anteriormente cursada, exceto alunos de 1° ano.
5. Prazos para solicitação
CRONOGRAMA
1. Período de inscrição (Entrega Anexo 1 na Área de Projetos)
2. Preenchimento do Cadastro UNIEDU (Preenchimento obrigatório)
3. Publicação pré-classificados para entrega dos documentos (site
Univille – Pesquisa)
4. Agendamento da Entrega dos Documentos via site Univille
5. Entrega dos Documentos
6. Publicação dos alunos selecionados para entrevista
7. Entrevista com o Coordenador ou um professor integrante do
Projeto de Pesquisa
8. Divulgação do resultado do Edital

DATAS – LIMITE
Até 18/03 às 19h
Até 18/03/2019 às 18h
21/03/2019
21 a 25/03/2019
25 a 27/03/2019
01/04/2019
02 a 04/04/2019
* A definir

* O resultado do Edital está vinculado à liberação do recurso pelo Governo do Estado.
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6. Critérios de Elegibilidade
a) atender ao art. 24 da Resolução 03/16 – CEPE da Univille que se encontra à disposição para consulta
na Área de Pesquisa.
b) preencher o cadastro do UNIEDU, conforme item 4.
c) não é permitida a inscrição do mesmo aluno em mais de 1 (um) projeto de pesquisa;
d) não estar inadimplente com nenhum projeto de pesquisa ou iniciação científica da Univille (ex: entrega
de artigo para o Caderno de Iniciação à Pesquisa, apresentação em Seminário de Iniciação Científica).
e) dispor de horas semanais para executar as atividades no projeto de pesquisa.
f) ter entregue os documentos comprobatórios do índice socioeconômico de acordo com o cronograma
deste edital.
g) não possuir bolsa de mérito (bolsa de Pesquisa, Extensão ou Estágio), sob pena de ser desclassificado.
h) Será dado prioridade ao candidato que não possuir nenhuma modalidade de bolsa, financiamento e
crédito universitário.

7. Análise e julgamento dos candidatos
Após a avaliação dos critérios de elegibilidade, o aluno fará entrevista com o coordenador do projeto de
pesquisa para o qual se inscreveu que o avaliará à luz dos objetivos, exigências técnicas e científicas do
projeto de pesquisa e emitirá parecer à Pesquisa.
A chamada dos alunos selecionados para entrevista com o Coordenador do Projeto de Pesquisa será
publicada na internet no site www.univille.br, página da pesquisa, link Editais – Resultado Edital 01/19 - Art.
170, dentro do período indicado no item 5 deste edital.
8. Dos compromissos do acadêmico bolsista
As atividades serão realizadas de acordo com o disposto no Art. 35 e 36 da Resolução 03/16 – CEPE da
Univille:
a) apresentação dos resultados do trabalho na Semana Univille de Ciência, Sociedade e Tecnologia da
Univille;
b) apresentação dos resultados do trabalho em artigo para submissão ao Caderno de Iniciação à Pesquisa
da Univille a ser entregue em dezembro do corrente ano. Além disso, o aluno deverá:
a) executar as tarefas no seu plano de trabalho, destinando as horas semanais para dedicar-se ao projeto,
atendendo aos horários propostos;
b) restituir os valores referentes à bolsa recebida, no prazo de um ano, contados da data de concessão da
última parcela, nos termos do artigo 7º da Lei Complementar Estadual n. 281, 20/01/05, caso não conclua
o seu projeto de pesquisa.

Joinville, 25 de fevereiro de 2019.

Giannini Pasiznick Apati
Coordenadora de Pesquisa
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ANEXO 1
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE – UNIVILLE
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG
Coordenação de Pesquisa
Ficha de Inscrição de Solicitação de Bolsas de
Iniciação Científica pelo Art. 170
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Sigla:

Coordenador:

2 - IDENTIFICAÇÕES DO ALUNO
Matrícula:

Nome do aluno:
Curso:
DDD:

Série:
Fone:

Celular:

E-mail:
3 – ANÁLISE DO CANDIDATO
Possui benefício institucional? Qual?
Assinatura do candidato:
Preenchimento pela Pesquisa
1 – PROTOCOLO
Data:

Assinatura:

................................................................................................................................................................
Protocolo de Recebimento
Recebemos no dia

de

de 2019, a inscrição do(a) aluno(a)
para a vaga do projeto de pesquisa sob a sigla

.

Assinatura:
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ANEXO 2
INFORMATIVO - DOCUMENTOS PROCESSO DE BOLSAS DE PESQUISA – ARTIGO 170 PESQUISA
1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
1.1 Para comprovar as informações declaradas no cadastro, o acadêmico deverá providenciar os documentos
atualizados e completos (referentes a ele e ao seu grupo familiar), conforme itens abaixo, para serem entregues
juntamente com o cadastro preenchido, de 25 a 27 de março de 2019, mediante agendamento de horário,
disponível em agenda.univille.br.
1.2 Tratando-se de declarações devem seguir o modelo disponível no site www.univille.br (Bolsas de Estudo –
Declarações e Formulários) e conter assinaturas reconhecidas em cartório. No caso de mais de uma declaração
assinada pela mesma pessoa, poderá ser reconhecida a assinatura em apenas uma, desde que as demais tenham
assinatura idêntica;
1.3 No caso de integrantes do grupo familiar menores de 18 anos, não será obrigatório o reconhecimento de
assinatura em declarações.
1.4 Caso seja constatada a falta de algum dos documentos solicitados a Equipe Técnica informará o prazo para
entrega da documentação ou o e-mail para envio. Não ocorrendo o cumprimento do prazo estabelecido pela
Equipe Técnica, o candidato não estará apto a receber bolsa de estudo.
1.5 Não serão disponibilizadas fotocópias de documentos, portanto os acadêmicos interessados deverão
providenciá-las antes da entrega.
1.6 Entende-se como grupo familiar a unidade composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por
outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade
familiar.
1.7 O candidato que residir sozinho, mas depender da ajuda dos pais ou de alguém para se manter, deverá declarar
essa(s) pessoa(s) como integrante(s) do seu grupo familiar, independente dela(s) não contribuir(em) para o
pagamento das mensalidades do curso de graduação.
1.8 O grupo familiar deverá comprovar renda própria que suporte seus gastos, condizente com seu padrão de
vida e de consumo, sob pena de reprovação.
1.9 Caso o acadêmico não apresente documentos que comprovem as informações prestadas no cadastro, será
desclassificado do processo de bolsas de estudo.
1.10 Caso haja alguma informação incorreta no cadastro, por exemplo: preenchimento de renda líquida,
integrante do grupo familiar incluído mais de uma vez, não preenchimento da renda de algum integrante
do grupo familiar, declaração de doença crônica não prevista nos regulamentos do Programa, entre outras;
haverá correção dos dados no momento da entrega dos documentos e a possível não classificação do
acadêmico ao final do processo por alteração do Índice de Carência - IC.
1.11 As bolsas de estudo concedidas poderão ser canceladas pela Univille a qualquer tempo, em caso de
constatação de inveracidade de documento apresentado ou falsidade de informação prestada.
1.12 O acadêmico, ou seu representante legal, em caso de ser menor de idade, responde judicialmente pela
veracidade e autenticidade das informações e documentos apresentados, sendo que os demais entes do grupo
familiar poderão responder solidariamente pela veracidade das informações e documentos que vieram a
apresentar no processo de concessão da bolsa de estudo.
2. DOS DOCUMENTOS
I. Cópia da carteira de identidade de todos os integrantes do grupo familiar podendo ser apresentada certidão
de nascimento dos menores de 18 anos;
II. Cópia do CPF de todos os integrantes do grupo familiar;
III. Cópia da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física com todas as folhas (inclusive com o Recibo
de Entrega), de todos os integrantes do grupo familiar, quando for o caso;
IV. Cópia da certidão de casamento ou declaração que comprove convivência marital, quando for o caso;
V. Cópia do comprovante de separação ou divórcio, quando for o caso;
VI. Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada de todos os integrantes do Grupo Familiar, apresentando
original e cópia da folha de identificação com foto, da folha de qualificação civil, do registro do último contrato
de trabalho assinado e da próxima página de contrato de trabalho em branco;
VII. Laudo médico, no caso de existência de pessoa com deficiência no grupo familiar.
VIII. Comprovante de rendimentos de acordo com a situação de cada integrante do grupo familiar:
a) Se assalariado:
- Cópia dos três últimos demonstrativos de pagamento (sem considerar folhas de férias ou 13º salário);
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- Cópia dos seis últimos demonstrativos de pagamento, nos casos recebimento de horas extras ou comissão
(sem considerar folhas de férias ou 13º salário).
b) Se autônomo:
- Declaração de rendimentos, conforme modelo disponível no site www.univille.br (Bolsas de Estudo –
Declarações e Formulários), com média dos seis últimos meses e com assinatura reconhecida em cartório,
acompanhada de extrato bancário dos últimos seis meses;
c) Se proprietário de empresa ativa (inclusive MEI):
- Cópia dos três últimos demonstrativos de pagamento;
- Cópia da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, com todas as folhas (inclusive com o recibo de
entrega);
- Cópia do Recibo de Entrega da Declaração Anual do SIMEI;
d) Se proprietário de empresa inativa:
- Cópia do protocolo de baixa em uma das esferas: municipal, estadual ou federal;
e) Se aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio doença no INSS:
- Comprovante de rendimento que contenha o número do benefício e o valor bruto recebido;
f) Se produtor rural:
- Declaração do Sindicato dos Produtores Rurais;
g) Se estagiário:
- Cópia do contrato de estágio, indicando o valor mensal recebido;
h) Se estiver recebendo seguro desemprego:
- Cópia do comprovante de recebimento;
- Cópia da rescisão contratual;
i) Se receber pensão alimentícia:
Extrato bancário com o valor recebido/pago ou folhas de pagamento que discrimine o valor.
j) Se receber aluguel de imóveis:
- Contrato de Locação.
IX – Comprovante de gastos com habitação:
a) no caso do grupo familiar residir em imóvel alugado, apresentar cópia de contrato de locação com assinaturas
reconhecidas em cartório.
b) no caso do grupo familiar residir em imóvel financiado, apresentar cópia do recibo da última parcela ou extrato
bancário que comprove o financiamento;
X – Comprovante de gastos com doença:
a) cópia do laudo médico legível, atualizado (conforme definido no art. 2º da Portaria Nº 483, de 1º de abril de
2014), o documento deverá conter: nome do paciente, código da doença (CID), tipo do tratamento, data, carimbo
e assinatura do profissional;
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