
 

 

 

 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 
EDITAL No 10/2022 

 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS À INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

FPP PARA BOLSAS PIBIC E PIBIS DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 
 
1.PREÂMBULO 
A Direção de Pesquisa e Pós-Graduação da FPP no uso de suas atribuições 
legais torna público e estabelece as normas do processo seletivo para o 
preenchimento das vagas de Iniciação Científica para o Programa de Bolsas da 
Fundação Araucária. 
 
2. OBJETIVOS 

A Iniciação Científica é um Programa de inserção do aluno de graduação em 
atividades de pesquisa científica visando a construção de interações com o 
ambiente científico, por meio do desenvolvimento de projeto de pesquisa, de 
acordo com seu aproveitamento acadêmico e sob a orientação de um 
professor, alcançando os seguintes objetivos: 
I. Despertar a vocação científica e desenvolver talentos para a pesquisa, 
mediante a participação de estudantes de graduação em projetos de nível 
reconhecido; 
II. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa, reduzindo 
o tempo médio de titulação de mestres e doutores; 
III. Incentivar a consolidação de uma política de pesquisa para iniciação 
científica nos cursos de graduação da FPP, reforçando a integração entre 
graduação e pós-graduação, por meio da qualificação dos alunos para os 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu; 
IV. Estimular docentes e/ou pesquisadores a engajarem estudantes de 
graduação nas atividades de iniciação científica, integrando jovens em grupos 
de pesquisa, de forma a aumentar a produção científica. 
 
3. DO NÚMERO DE VAGAS 
Disponibilidade de 19 vagas com bolsa (Fundação Araucária (R$500,00 e 
FPP (R$400,00)) e 24 vagas voluntárias para desempenhar atividades 
relacionadas à pesquisa científica. 
 
4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
4.1. As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao Programa de 
Iniciação Científica deverão ser efetuadas pelo site FPP (Clique Aqui) entre os 
dias 15 a 25/08/2021. No ato da inscrição deverão ser anexados os seguintes 
documentos: 
4.1.1 Currículo Lattes e Carta de intenção à IC, juntos em único documento em 
pdf. 
 
5. DOS REQUISITOS  
5.1 Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos que atendam aos 
itens abaixo e também aos requisitos disponibilizados no Anexo 1 de cada 
vaga:  
5.1.1 Estejam regularmente matriculados na FPP;  
5.1.2 Não tenham vínculo empregatício; (para bolsistas) 
5.1.3 Apresentem desempenho escolar satisfatório;  
5.1.4 Não estejam no primeiro ou último período do curso. 

https://aee8ac.mannesoftprime.com.br/extensao/extensao_primeiro.php?TIPO_TURMA_ESPECIAL=111


 

 

 

 

5.1.5 Disponibilidade de 20 horas semanais. 
 
6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
6.1 Consistirá na análise do currículo pelo orientador e os selecionados serão 
divulgados no site da FPP no dia 29/08/2021 com horário e link da entrevista 
on-line sobre a vida acadêmica do candidato para análise de seu desempenho 
escolar. As entrevistas de seleção serão realizadas no dia 30/08/2021. 
 
7. NOTA FINAL 
7.1 A nota final de cada candidato será a nota obtida na entrevista.  
7.2 A classificação dos candidatos aprovados far-se-á pela ordem decrescente 
das notas finais dos candidatos.  
7.3 Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem decrescente de 
classificação, preencherem o número de bolsas oferecidas.  
7.4 Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser 
chamados a ocupar as vagas remanescentes outros candidatos aprovados.  
 
8. RESULTADOS 
8.1 A divulgação dos resultados será no site www.fpp.edu.br no dia 31/08/2021 
às 18 horas. 
 
9. DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO INSTITUCIONAL DA INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA E DE BOLSAS 
9.1 Fará parte da Comissão Institucional da Iniciação Científica e de Bolsas os 
docentes: 
Prof.ª Dr.ª Rosiane Guetter Mello – Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação; 
Prof.ª Dr.ª Cláudia Sirlene de Oliveira – Docente do Programa em Biotecnologia 
Aplicada à Saúde da Criança e do Adolescente; 
Prof.ª Dr.ª Daniele Maria Ferreira - Docente do Programa em Biotecnologia 
Aplicada à Saúde da Criança e do Adolescente; 
Prof.ª Dr.ª Maria Rosa Machado Prado – Docente do Programa em Ensino nas 
Ciências da Saúde; 
Luciane Favareto da Silva – Secretária Stricto Sensu. 
 
10. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PIC 
10.1 Deverá ser desenvolvido em conjunto com o orientador, um plano de 
atividades da pesquisa a ser realizada; 
10.2 Apresentar resultados finais do plano de atividades, sob forma de 
exposição oral e/ou painel em Eventos Científicos e no Encontro de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (ENEPE). 
10.3 Elaborar relatórios para apreciação do orientador e da Comissão de 
Bolsas, quando solicitado; 
10.4 Apresentar Relatório Final para obtenção do Certificado. 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela 
Comissão Institucional de Iniciação Científica e de Bolsas.  
 

Curitiba, 10 de agosto de 2021. 
 

Prof.ª Dr.ª Rosiane Guetter Mello  
DIRETORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da FPP 

http://www.fpp.edu.br/


 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO-1 
 

Letra 
correspon- 

dente a 
vaga de 
escolha 

 

Vagas 
 

Orientador(a) 
 

Projeto  Requisitos 

A 1 PIBIC 
Bonald 

Cavalcante de 
Figueiredo 

Vacina terapêutica contra um câncer resistente à 
quimioterapia e inelegível à radioterapia: Carcinoma 
de córtex adrenal do Sul e Sudeste do Brasil 

-  Não ter vínculo empregatício.  
- Alunos do 7º período de biomedicina e do 9º de farmácia. 

B 
1 PIBIC + 1 
Voluntário 

Cleber 
Machado de 

Souza 

Associação de aspectos genéticos com 
nascimentos pré-termo em gestantes participantes 
da coorte de saúde materno infantil de Curitiba - 
COOSMIC 

- Não ter vínculo empregatício. (Para o bolsista) 
- 5° ou 6° período do curso de Biomedicina. 
- Experiência com técnicas de biologia molecular. 

C 1 PIBIC 
Elizabeth 

Fernandes 
Novas terapias na sepse e na dor 

-  Não ter vínculo empregatício. 
- Estar cursando preferencialmente Biomedicina. 
- Capacidade de leitura de artigo científico em inglês, escrita 
científica e trabalho em equipe. 
- Disponibilidade de horário em período normal pela manhã ou tarde  

D 
 

1 PIBIC 
Luciane 

Regina Cavalli 
Avaliação da expressão e do papel funcional de 
miRNAs e genes alvos em tumores humanos 

-   Não ter vínculo empregatício. 
-  Apresentar base em biologia molecular (a partir do 6º período). 
- Capacidade de leitura de artigo científico em inglês, escrita 
científica e trabalho em equipe. 
-  Disponibilidade de horário em período normal pela manhã ou 
tarde.  

E 
1 PIBIC + 3 
voluntários 

Gabriela Eyng 
Possolli 

Metodologia de Projetos e Experiências Maker 
Gamificadas para Crianças e Adolescentes com 
deficiência e dificuldades de aprendizagem na 
educação básica 

-  Não ter vínculo empregatício (Para o bolsista) 
- 3o ao 7o período de Psicologia ou 3o ao 9o período de Medicina.  

F 
1 PIBIC + 2 
voluntários 

Márcio José 
de Almeida 

O ensino dos Cuidados Paliativos na graduação de 
Medicina 
 

-  Não ter vínculo empregatício (Para o bolsista). 
- Ser aluno do 2° período do curso de Medicina. 
 
 

G 1 PIBIC 
Maria Cecília 

Da Lozzo 
Garbelini 

Consumo de bebida alcoólica por estudantes de 
medicina: contribuições da medicina do tráfego 

 

- Não ter vínculo empregatício. 
- Ser aluno PROUNI. 
-Ser aluno do 3° ao 7° período de Medicina. 



 

 

 

 

H 
1 PIBIC + 3 
voluntários 

William 
Augusto 

Gomes de 
Oliveira 
Bellani 

O ensino na saúde no contexto da Saúde Global e 
da Diplomacia em Saúde 

- Não ter vínculo empregatício. (Para o bolsista) 
- Estar cursando o 3° período, ou mais, em graduação na área da 
saúde.  
- Inglês e espanhol em nível intermediário ou mais.  
- Domínio na confecção de slides, facilidade em escrita científica e 
boa oratória. 

I 1 PIBIC 
Roberto 
Rosati 

Diagnóstico molecular de genes de fusão em 
leucemias 

-  Não ter vínculo empregatício. 
- Ter cursado com êxito a disciplina de Biologia Molecular. 
-  Bom nível de conhecimento em Inglês. 
-  Disponibilidade de horário. 

J 1 PIBIC 
Daniele Maria 

Ferreira 

Avaliação de produtos candidatos para indução de 
cicatrização em diferentes linhagens celulares do 
trato gastrointestinal 

-  Não ter vínculo empregatício.  
- Estar cursando Farmácia ou Biomedicina a partir do 4º semestre.  
- Inglês em nível intermediário ou mais. 
- Facilidade em leitura e escrita científica e boa oratória.  
- Experiência em experimentos de cultivo celular.  
- Disponibilidade de horário.   

K 1 PIBIS 
Cláudia 
Oliveira 

Avaliação in vitro do efeito do Selênio em 
combinação com fármacos quimioterápicos em 
linhagens celulares de câncer de mama do subtipo 
triplo negativo 

- Ser aluno PROUNI;  
-  Não ter vínculo empregatício. 
- Estar cursando Farmácia ou Biomedicina a partir do 3º semestre. 

L 
1 

Voluntário 
Cláudia 
Oliveira 

Efeitos tóxicos da exposição a fármacos opioides: 
perfil epidemiológico e análises in vitro 

- Alunos de graduação da FPP, a partir do 3º semestre, com 
interesse em revisão sistemática. 

M 
1 

Voluntário 
Cláudia 
Oliveira 

Avaliação in vitro de possíveis efeitos tóxicos do 
timerosal e do hidróxido de alumínio (isolados e em 
mistura) nos sistemas nervoso, renal, hepático e 
imune  

- Alunos de graduação da FPP, a partir do 3º semestre, com 
interesse em revisão sistemática. 

N 1 PIBIS 
Hugo Reuters 

Schelin 

Avaliação de doses de radiação e procedimentos 

radiográficos em pediatria no Hospital Pequeno 

Príncipe 

- Ser aluno PROUNI. 
-  Não ter vínculo empregatício. 

O 
1 

Voluntário 
Libera Maria 
Dalla Costa 

Estudo da resistência aos antimicrobianos em 
amostras de efluente hospitalar  

- Alunos de graduação da FPP, a partir do 3º semestre, com 
interesse em Microbiologia e estudo de resistência aos 
antimicrobianos. 



 

 

 

 

P 1 PIBIS 
Mara Lúcia 
Cordeiro 

Avaliações neuropsicólogicas dos participantes da 
linha de pesquisa em neurociências aplicada a 
saúde mental e doenças raras em Neuropediatria  

- Ser aluno PROUNI. 
- Não ter vínculo empregatício. 
- A partir do 5° do curso de Psicologia.  

Q 1 PIBIS 
Maria Rosa 
Machado 

Prado 

Desenvolvimento e Validação de Jogo Digital para 
o Ensino em Ciências da Saúde 

- Ser aluno PROUNI. 
-  Não ter vínculo empregatício. 
- Estar cursando do 4° ao 7° período de Medicina.  

R 
1 PIBIS + 5 
voluntários 

Izabel Cristina 
Meister 
Coelho 

Produção de Material Didático e para apoio em 
Impressão 3D para o ensino Médico. 

- Ser aluno PROUNI. (Para o bolsista) 
- Não ter vínculo empregatício. (Para o bolsista) 

S 1 PIBIS 
Juliano 

Mendes de 
Souza 

Produção de material didático em vídeo 
- Ser aluno PROUNI. 
- Não ter vínculo empregatício. 
- Curso de Medicina entre o 5º e 6º Período 

T 
2 

Voluntários 

Juliano 
Mendes de 

Souza 

Validação de instrumentos de formação em cirurgia 
e avaliação da formação de médicos residentes  

- Curso de Medicina entre o 5º e 6º Período 

U 1 PIBIS 
Elaine Rossi 

Ribeiro 
Segurança do paciente: novas perspectivas da 
gestão de serviços de saúde 

- Ser aluno PROUNI. 
- Não ter vínculo empregatício. 

V 1 FPP 
Diancarlos 

Pereira 
Psicometria: nos ambientes clínicos; no contexto 
educacional; no contexto de inovação e marketing 

-  Não ter vínculo empregatício. 

W 
1 

Voluntário 
Izonete 
Guiloski 

 Avaliação toxicológica dos herbicidas isolados e 
em mistura em diferentes estágios de vida de Danio 
rerio 

- Disponibilidade 12 horas semanais no período da manhã. 
- Proatividade, comprometimento e facilidade em trabalhar com 
modelos animais. 
 

X 
1 

Voluntário 
Izonete 
Guiloski 

Avaliação toxicológica dos herbicidas em linhagens 
celulares 

- Disponibilidade de 12h semanais nos períodos da manhã ou tarde. 
- Proatividade e comprometimento. 

Y 
1 

Voluntário 
Izonete 
Guiloski 

Efetividade e riscos da vacina contra o HPV: uma 
revisão sistemática e metanálise 

- Disponibilidade de 12h semanais para trabalhar em artigos de 
revisão sistemática nas fases de seleção e avaliação de artigos 
científicos e síntese de dados. 

Z 
 

1 FPP  
 

Katherine 
Athayde 

Teixeira de 
Carvalho 

Terapia de microRNAS de células precursoras 

neuronais no tratamento da Doença de Parkinson in 

vivo 

-  Não ter vínculo empregatício. 
- Estar cursando Biomedicina ou Farmácia. 
- Disponibilidade de 20h semanais. 

Z.1 
2 

Voluntários 
 

Katherine 
Athayde 

Teixeira de 
Carvalho 

Terapia de microRNAS de células precursoras 

neuronais no tratamento da Doença de Parkinson in 

vitro  

 

-  Não ter vínculo empregatício. 
- Estar cursando Biomedicina ou Farmácia. 
- Disponibilidade de 20h semanais. 

 


