
 

 

EDITAL FAP/ UNIARP 004/2019 

 

Dispõe sobre seleção de estudantes bolsistas 
de Iniciação Científica para os projetos de 
pesquisa selecionados para apoio do Fundo 
de Apoio à Pesquisa – FAP da Universidade 
Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP no ano 
de 2019/01. 

1 OBJETIVO 

O presente edital tem por objetivo selecionar alunos de graduação para 

atuarem como bolsistas de Iniciação Científica nos projetos de pesquisa selecionados 

no Edital UNIARP/FAP 002/2019, em todas as áreas de conhecimento abrangidas 

pela Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), embasado no Art. 7 da 

Normatização do Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) UNIARP. 

A seleção dos alunos seguirá tão somente o especificado neste edital, que 

determina os requisitos para candidatura, os critérios de seleção e escolha, e demais 

informações necessárias. 

2 DOS CANDIDATOS 

2.1 Poderão atuar como aluno(a) bolsista de Iniciação Científica estudantes 

de cursos de graduação da UNIARP, que atenderem os seguintes critérios: 

I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UNIARP e estar 

cursando no mínimo o segundo semestre de seu curso (retirar comprovante do 

portal acadêmico); 

II. Não estar no último ano de seu curso; 

III. Ter bom desempenho acadêmico (retirar extrato das notas do último semestre 

letivo do portal acadêmico); 

IV. Possuir disponibilidade de 10 horas semanais para dedicação ao projeto de 

pesquisa. 

V. Que não tenham outro benefício em forma de bolsa de estudo, oriundos da 

UNIARP. 



 

 

3 DAS VAGAS E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

3.1 Neste edital, serão financiadas 18 (dezoito) bolsas de iniciação 

científica, de acordo com o quadro de vagas disposto no Anexo B. 

3.2 Os acadêmicos selecionados receberão R$ 600,00 mensais para 

desenvolvimento da pesquisa. 

Observação: A vigência do projeto fica estabelecida em 12 meses, sendo 

pagas 10 parcelas de R$ 600,00 (exceto nos meses de janeiro e julho), sendo 

descontados diretamente da mensalidade. Caso o aluno não possua valor de 

mensalidade até R$ 600,00, não será permitido o reembolso dos valores 

divergentes. 

4 DO PERÍODO E LOCAL DE INCRIÇÃO 

4.1 Serão aceitas inscrições para as vagas descritas neste edital, entre os 

dias 03 a 10 de maio de 2019.  

4.2 As inscrições deverão ser efetivadas na secretaria de Extensão (tarde e 

noite), por meio da entrega da ficha de inscrição (Anexo A). 

4.3 Em caso de dúvidas, o atendimento pelo endereço eletrônico 

fap@uniarp.edu.br encerra-se, impreterivelmente, às 21h30 do dia anterior e 

tentativas de atendimento posteriores a esse horário não serão aceitas como 

justificativa para inscrição posterior à data limite. 

4.4 Não serão aceitas inscrições efetuadas por qualquer outro meio, 

tampouco após o prazo final de recebimento estabelecido por este edital. 

4.5 Cada aluno poderá candidatar-se a uma única vaga.  

4.6 A existência de alguma inadimplência do estudante com a UNIARP 

constituirá fator impeditivo para implementação da Bolsa de Iniciação Científica.  

mailto:fap@uniarp.edu.br


 

 

5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 Os discentes que atenderem aos critérios de elegibilidade, serão 

chamados para uma entrevista pessoal, agendada e conduzida pelo pesquisador 

responsável pelo projeto de pesquisa. 

 

6 DOS RESULTADOS 

6.1 O resultado será divulgado até o dia 16 de maio de 2019.  

6.2 A relação dos discentes selecionados, objeto do presente edital, será 

divulgada na página eletrônica da UNIARP, no endereço www.uniarp.edu.br. 

6.3 Após a publicação final dos resultados, os estudantes contemplados 

deverão assinar o termo de compromisso. 

7 DOS RECURSOS 

7.1 Caso o inscrito tenha justificativa para contestar o resultado do 

julgamento das etapas eliminatórias e do resultado final do processo de seleção, 

poderá apresentar um recurso, no prazo de três dias úteis após a publicação do 

resultado. 

7.2 O recurso deverá ser dirigido à Coordenação do FAP. 

8 PRAZO VIGÊNCIA DA BOLSA 

A vigência do projeto de pesquisa fica estabelecida em 12 meses, sendo pagas 

10 parcelas de R$ 600,00 (exceto nos meses de janeiro e julho), sendo descontados 

diretamente da mensalidade. Caso o aluno não possua valor de mensalidade até R$ 

600,00, não será permitido o reembolso dos valores divergentes. 

http://www.uniarp.edu.br/


 

 

9 CANCELAMENTO DA CONCESSÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA 

9.1 A bolsa de iniciação científica poderá ser cancelada pela Coordenação 

do FAP e Reitoria, por ocorrência, durante sua implementação, de fato cuja gravidade 

justifique o cancelamento, isto é, infração aos itens deste edital; omissão ou 

adulteração de documento público ou particular, com finalidade de obter vantagem ou 

mesmo para prejudicar terceiro; desrespeito ao Regulamento Geral da UNIARP, e 

outras infrações não previstas neste edital. 

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A UNIARP reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas neste edital. 

 

 

Caçador, 2 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

Prof.ª Marivane Lemos, Dr.ª 

Coordenadora Fundo de Apoio à Pesquisa – FAP - UNIARP – Caçador 

 

 

 

Prof. Anderson Antônio Mattos Martins, Dr. 

Reitor 

 

  



 

 

ANEXO A – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Número da vaga:  ___________________________________________________  

 

Nome do projeto:  __________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

 

Nome completo:  ___________________________________________________  

Curso: ________________________________ Semestre:  __________________  

E-mail:  ___________________________________________________________  

Telefone:  _________________________________________________________  

 

Endereço completo:  ________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO B – VAGAS 

 

Código 
da vaga 

Nome do projeto 
Pesquisador 
responsável 

Curso Vagas Informações adicionais da vaga  

002/2019 
– 011 

Doses de nitrogênio e potássio e diagnóstico do 
estado nutricional do tomateiro 

Dr. Leandro Hahn Agronomia 1 
Disponibilidade no período matutino e vespertino 
de segunda a sexta. 

002/2019 
– 012 

Produção, atributos químicos e físicos e erosão 
hídrica do solo em sistema de plantio direto e 
convencional de alho 

Dr. Leandro Hahn Agronomia 1 
Disponibilidade no período matutino e vespertino 
de segunda a sexta. 

002/2019 
– 001 

Inclusão social do jovem com deficiência no ensino 
regular: o olhar das famílias sobre a inclusão na 
escola 

Me. Adriane Alves da 
Cruz 

Serviço Social 1 
Alunos a partir da 3ª. fase, com disponibilidade 
de segunda à sexta, em horário de 
funcionamento das escolas. 

002/2019 
– 005 

Avaliação da eficiência atrativa de semioquímico em 
caixas isca para abelhas domésticas (Apis mellifera 
L.) 

Dr. André Amarildo 
Sezerino 

Agronomia 1 
Disponibilidade no período matutino e vespertino 
de segunda a sexta. Não ter restrição em 
trabalhar com abelhas. 

002/2019 
– 009 

Hábitos de consumo e preferência de mídia entre a 
população acadêmica 

Ma. Juciele Marta 
Baldissarelli  

Administração/ 
Jornalismo  

1 
Disponibilidade período vespertino de segunda a 
sexta. 

002/2019 
– 004 

Estratégias para aumento da coloração vermelha dos 
frutos e redução da incidência de queimaduras de sol 
em frutos de macieira (reedição) 

Me. Gentil Carneiro 
Gabardo  

Agronomia/Ciên
cias Biológicas 

1 

Alunos de Agronomia ou Ciências Biológicas a 
partir da 3ª. fase, com disponibilidade de 
segunda à sábado e eventuais viagens para 
participação em eventos de divulgação dos 
resultados da pesquisa. 

002/2019 
– 014 

Morfologia urbana e sintaxe espacial: 
uma análise do espaço urbano de Caçador/SC 

Ma. Cláudia Maté  
Arquitetura e 
Urbanismo 

1 
Disponibilidade  vespertino e/ou noturno de 
segunda a sexta; que tenha cursado as 
disciplinas de Planejamento Urbano I e II. 

002/2019 
– 003 

Estratégias de raleio químico para redução da 
necessidade de repasse manual em pessegueiro 

Me. Gentil Carneiro 
Gabardo  

Agronomia 1 

Alunos de Agronomia ou Ciências Biológicas a 
partir da 3ª. fase, com disponibilidade de 
segunda à sábado e eventuais viagens para 
participação em eventos de divulgação dos 
resultados da pesquisa. 

 



 

 

 

002/201
9 – 002 

Diagnostico técnico dos produtores rurais da região de 
Caçador – SC, sobre o uso correto e calibração de 
equipamentos pulverizadores visando a redução do 
risco ambiental causados por agrotóxicos 

Me. Gentil Carneiro 
Gabardo  

Agronomia 1 

Alunos a partir da 3ª. fase, com disponibilidade 
de segunda à sábado e eventuais viagens para 
participação em eventos de divulgação dos 
resultados da pesquisa. 

002/201
9 – 018 

Estudo da produção de biomassa e análise do potencial 
antioxidante e toxicidade de extratos obtidos do cultivo 
de Pleurotus ssp. em cultivo submerso 

Esp. Talita Regina 
Granemann Nunes  

Farmácia/Tec. 
em Estética e 
Cosmética 

1 
Disponibilidade no período matutino de segunda 
a sexta. 

002/201
9 – 019 

Potencial biológico de extratos obtidos do cultivo de 
cogumelos em bagaço de uva (Vitis vinifera sp) para 
desenvolvimento de formulações cosméticas 

Esp. Talita Regina 
Granemann Nunes  

Farmácia/Tec. 
em Estética e 
Cosmética 

1 
Disponibilidade no período matutino de segunda 
a sexta. 

002/201
9 – 007 

Análise da viabilidade ambiental da utilização de lodo 
orgânico e inorgânico em substrato de mudas de Pinus 
taeda 

Me. Roger Francisco 
Ferreira de Campos 

Engenharia 
Sanitária e 
Ambiental/Ciên
cias 
Biológicas/Agro
nomia 

1 
Disponibilidade no período vespertino de 
segunda a sexta. 

002/201
9 – 008 

Análise da interação antrópica e sazonais com a 
qualidade de água do lago das araucárias do município 
de Fraiburgo, Santa Catarina, Brasil 

Me. Roger Francisco 
Ferreira de Campos 

Engenharia 
Sanitária e 
Ambiental/Ciên
cias Biológicas 

1 
Disponibilidade no período vespertino de 
segunda a sexta. 

002/201
9 – 006 

Análise dos efeitos antrópicos e sazonais na 
determinação do índice do estado trófico de um sistema 
lótico, Rio do Peixe, Santa Catarina, Brasil 

Me. Roger Francisco 
Ferreira de Campos 

Engenharia 
Sanitária e 
Ambiental/Ciên
cias Biológicas 

1 
Disponibilidade no período vespertino e matutino 
de segunda a sexta. 

002/201
9 – 016 

Análise periódica dos preços da cesta basica 
nos supermercados de Caçador/SC 

Me. Leandro Hupalo Administração 1 
Alunos a partir da 3ª. fase, com disponibilidade 
de segunda à sexta. 

002/201
9 – 017 

Perfil dos acadêmicos do curso de administração de 
uma universidade do Meio Oeste Catarinense 

Me. Leandro Hupalo Administração 1 
Alunos a partir da 3ª. fase, com disponibilidade 
de segunda à sexta. 

002/201
9 – 015 

Relação entre o stress, a depressão e a ansiedade em 
adolescentes do ensino médio de uma escola pública 
de Caçador-SC 

Esp. Neuzeli Aparecida 
da Silva 

Psicologia 1 
Disponibilidade terça, quinta e sexta feira período 
noturno (a partir das 20 horas). 

  


