
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Chamada para seleção de alunos para participar do Programa de Iniciação 
Científica 

Estão abertas as inscrições para a seleção de alunos interessados em participar do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) no projeto de pesquisa 
“Mapeamento e análise da produção científica relativa à Educação Profissional e 
Tecnológica e aos Cursos Superiores de Tecnologia”, sob a coordenação da Profa. 
Dra. Clecí Körbes. 

As atividades serão desenvolvidas no período de 1º de agosto de 2020 a 31 de julho 

de 2021. Até o momento não há previsão do número de bolsas no PIBIC, portanto, a 

presente seleção não concede direito a recebimento de bolsa. Não havendo bolsa, o 

aluno selecionado poderá participar do Programa na modalidade voluntária.  

A carga horária semanal dedicada às atividades de pesquisa será de no mínimo 20 

(vinte) horas na modalidade de Bolsa Remunerada e de no mínimo 12 (doze) horas na 

modalidade Voluntária. 

Para se inscrever na presente seleção, o aluno deve estar regularmente matriculado 

em curso superior na Universidade Federal do Paraná, ler o Edital de Iniciação 

Científica 2020, disponível no link http://www.prppg.ufpr.br/site/ic/pibic/, e fazer os 

seguintes procedimentos: 

 Solicitar à coordenadora do projeto, pelo e-mail cleci.korbes@ufpr.br, o Projeto 

de Pesquisa e o respectivo Plano de Trabalho;  

 Preencher a ficha de inscrição (em anexo); 

 Apresentar comprovante de matrícula em curso de graduação; 

 Apresentar histórico escolar atualizado com IRA do curso de graduação; 

 Escrever carta de apresentação endereçada à professora coordenadora do 

projeto com a apresentação dos motivos pelos quais deseja realizar as 

atividades descritas no Plano de Trabalho; e 

 Atualizar o Currículo Lattes e, caso ainda não o tenha, fazer o cadastro do 

Currículo Lattes no CNPq <http://lattes.cnpq.br/>). O link do Currículo Lattes 

deverá ser indicado na ficha de inscrição. 

Os alunos interessados deverão enviar sua documentação (ficha de inscrição, 

comprovante de matrícula, histórico escolar com IRA atualizado e a carta de 

apresentação) impreterivelmente até o dia 25/05/2020 para o endereço eletrônico 

cleci.korbes@ufpr.br, com cópia para cleci.korbes@gmail.com.  

A inscrição será efetivada mediante confirmação, via e-mail, do recebimento da 

documentação.  

Atenciosamente, 

Profa. Dra. Clecí Körbes 

Curitiba, 02 de maio de 2020. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo: 

Link do Currículo Lattes: 

Endereço:  Nº: 

Complemento: CEP: 

Bairro: Cidade: 

Telefone residencial: Telefone celular: 

E-mail principal: 
 

E-mail secundário: 

Número de RG:  Data de Expedição do RG: 

Órgão Emissor do RG:  UF do órgão emissor:  

CPF: Data de nascimento:  ___/___/______ 

Nome do pai: Nome da mãe: 

GRR: 

Curso: 

Turno do curso: 

Interesse em bolsa: (   ) Sim   (   ) Não 

Possui vínculo profissional:  
(   ) Sim   (   ) Não 

Se sim, indique a carga horária:  

 

 


