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EDITAL Nº 001/2018 - Proj. CNPq/442702/2016-7
PROCESSO DE SELEÇÃO DE UMA BOLSA/CNPq (IC) PARA PARTICIPAÇÃO DE
DISCENTE EM PROJETO DE PESQUISA
O projeto de pesquisa Violência Escolar: discriminação, bullying e responsabilidade foi contemplado com
recursos do CNPq, na chamada Cidadania, Violência e Direitos Humanos, processo n. 442702/2016-7,
para que seja realizado em escolas de todo o país. Este projeto tem a Coordenação geral do professor José
Leon Crochick, Professor Titular do Instituto de Psicologia da USP; na Universidade Estadual de Maringá tem
a Coordenação da professora Maria Terezinha Bellanda Galuch.
A Coordenação no âmbito da UEM, tendo como base o Regulamento do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC/CNPq-FA-UEM), torna público que no período de 21 a 31 de março de 2018
receberá inscrições de alunos interessados em participar da seleção de uma Bolsa de Iniciação Científica
(IC) do CNPq, com vigência no período de 04/2018 a 03/2019 com possibilidade de prorrogação.

1. OBJETIVOS


Selecionar aluno(s) para a participação no projeto de pesquisa “Violência Escolar: discriminação,
bullying e responsabilidade”, com uma Bolsa de Iniciação Científica (IC) do CNPq com vigência
para 12 meses, no período de 04/2018 a 03/2019 com possibilidade de prorrogação.

2. REQUISITOS MÍNIMOS






O aluno deve estar regularmente matriculado a partir do 2º ano no curso de graduação de Pedagogia
ou Psicologia da Universidade Estadual de Maringá;
Possuir Currículo Lattes atualizado;
Não estar inadimplente ou impedido de participar dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica
da UEM;
Não ter vínculo empregatício;
Não ter mais de três reprovações no ano anterior.

3. COMPROMISSOS





Desenvolver as atividades previstas no projeto, observando princípios éticos;
Dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa;
Executar o plano de trabalho aprovado sob a orientação do pesquisador, com dedicação de 20 (vinte)
horas semanais;
Apresentar, obrigatoriamente, após seis meses de vigência do Programa, relatório das atividades
desenvolvidas no período, contemplando os resultados já alcançados.

5. INSCRIÇÕES E PROCESSO DE SELEÇÃO





Inscrições on-line: 21 a 31 de março 2018;
Local: www.ppe.uem.br
Serão desclassificadas as solicitações que não estiverem em conformidade com este Edital;
Critério de Seleção: Análise do currículo e entrevista.

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR E FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO




Relação de candidatos classificados para entrevistas: 02/04/2018;
Entrevistas: 03/04/2018;
Resultado Final: até 05/04/2018.
Maringá, 20 de março de 2018.
Profª. Drª. Maria Terezinha Bellanda Galuch

Coordenadora do projeto no âmbito da UEM

