INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
CÂMPUS PARANAVAÍ
DIREÇÃO DE ENSINO / SECRETARIA ACADÊMICA

Resultado do Edital Interno 21/2018 – Campus Paranavaí de Seleção de bolsistas para
os programas PIBEX-Jr (edital 03/2018) e PIBIC-JR (edital 04/2018) e Convocação
para entrega de documetação.
Torna-se público o resultado da classificação dos candidatos a bolsa dos projetos:
1 - Projeto de extensão “Atualização Teórico-prática em Biologia Molecular.” aprovado no
Edital 03/2018 PROEPI/IFPR
2
Projeto
de
pesquisa
“Padronização
da
Técnica
de
PCR
Utilizando
Marcadores Moleculares ISSR para Caracterização do Perfil Genético de Variedades de Mandioca
Crioulas” aprovado no edital 04/2018

Coordenadora: Giovanna Caputo dos Anjos Almeida
Classificação:
1° Cecília O. Furtado
2° Thalles S. Meira Barros
3° Nicole Justino
4° Joabe Gonçalves
5° Thais Caroline da Encarnação
6° Rebeca Gabriele D. dos Santos
Convocação para entrega de documentos:
- O primeiro colocado na classificação deverá encaminhar até o dia 13 de Julho ao
coordenador os documentos referentes ao Edital 04/2018 - Unificado de Pesquisa –
PROEPI. (Os anexos serão enviados por e-mail)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de Inscrição do Bolsista (Anexo II);
Cópia de RG e CPF do bolsista;
Cópia do cartão de conta corrente no Banco do Brasil (Não serão aceitas contas
poupança, de terceiros ou contas conjuntas);
Histórico Escolar atualizado;
Declaração de matrícula do estudante em curso técnico do IFPR;
Declaração da Secretaria Acadêmica da forma de ingresso no IFPR: se por meio de cota
social/racial ou ampla concorrência;
Termo de Compromisso e Responsabilidade Conjunto (Anexo III);
Declaração de que o bolsista não possui vínculo empregatício ou outra modalidade de
bolsa (Anexo IV);
Autorização dos pais ou responsáveis no caso de estudantes menores de idade (Anexo V);
Questionário Inicial para Bolsista de Iniciação Científica (Anexo VI);

- O segundo colocado na classificação deverá encaminhar até o dia 13 de Julho ao
coordenador os documentos referentes ao Edital 03/2018 - Unificado de Extensão da
PROEPI.
•

Cópia de RG e CPF do bolsista;
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•

Cópia do cartão de abertura de conta corrente no Banco do Brasil juntamente com todos
os dados bancários (Serão aceitas, somente, contas abertas no Banco do Brasil);

•

Declaração de matrícula do estudante do IFPR;

•

Histórico Escolar atualizado;

•

Termo de Compromisso e Responsabilidade Conjunto, devidamente preenchido e
assinado pelo bolsista e pelo orientador. (Preencher junto com o orientador).

Paranavaí, 06 de Julho de 2018.

____________________________________________
Giovanna Caputo Almeida Ferreira

*O original encontra-se assinado
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