
 

 

 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

EDITAL Nº 05/2019 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PROGRAMA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA 
 
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 Iniciação 
Científica. 
 
2. OBJETIVOS 
A Estatística é uma Ciência em amplo desenvolvimento e que muito contribui 
para o fortalecimento de outras áreas do conhecimento. O presente trabalho 
envolve o desenvolvimento de pesquisa teórico-laboratoriais que visam 
subsidiar a disciplina de estatística com material de apoio didático apropriado à 
área da saúde. 
 
3. DO NÚMERO DE VAGAS 
1 vagas para estudantes de Farmácia e 1 vaga para estudantes de 
Biomedicina para o projeto que desenvolve a produção de material didático 
para aulas de Estatística e Análises Estatísticas 
 
4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
4.1. As inscrições para o processo seletivo deverão ser efetuadas na recepção 
da Faculdades Pequeno Príncipe entre os dias 01/03 e 16/03 mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição.  
4.2. No ato da inscrição deverá ser entregue na secretaria da FPP o seguinte 
documento: 
4.2.1. Currículo Lattes em versão impressa (modelo disponível na página 
eletrônica www.cnpq.br); 
 
5. DOS REQUISITOS  
5.1. Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos que: 
5.1.1 Estejam regularmente matriculados do 2º ao 6º período; 
5.1.2 Apresentem desempenho escolar satisfatório. 
5.1.3 Tenham disponibilidade no período da manhã. 
 
6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
Consistirá em uma entrevista sobre a vida acadêmica do candidato para 
análise de seu desempenho escolar. As entrevistas de seleção serão 
realizadas no 19/03/2019 na sala 9 do bloco 4 a partir das 13h30. 
 
7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
7.1. A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas 
na entrevista e do desempenho escolar. 



 

 

 

7.2. A classificação dos candidatos aprovados far-se-á pela ordem decrescente 
das notas finais dos candidatos. 
 
8. RESULTADOS 
A divulgação dos resultados será afixada no piso térreo da Faculdades 
Pequeno Príncipe e no endereço: http://www.fpp.edu.br/ no dia 20/03/2019 às 
14 horas. 
 
9. DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO INSTITUCIONAL DO PROCESSO DE 
SELEÇÃO DOS BOLSISTAS.   
Fará parte da Comissão Institucional: 

a) Prof.ª Dra. Rosiane Guetter Mello– Diretora de Pesquisa e Pós-
Graduação 

b) Prof.ª Dra. Maria Cecília da Lozzo Garbelini – Professora dos cursos de 
Graduação 

c) Prof. Dr. Rogério Saad Vaz – Coordenador do curso de Biomedicina 
d) Biólogo Paulo Henrique Machniewicz – Responsável pelos laboratórios 

da Instituição. 
 
10. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
10.1 Deverá ser desenvolvido em conjunto com o orientador, um plano de 
atividades da pesquisa e/ou extensão universitária relacionados com a área de 
conhecimento do seu curso, dedicando uma carga horária que não prejudique 
sua atividade discente regular.  
 
10.2 Elaborar relatórios para apreciação do orientador. 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela 
Comissão Institucional do processo de seleção dos bolsistas.  
 
 
 
 

Curitiba, 28 de fevereiro de 2019. 
 
 

Prof.ª Dra. Rosiane Guetter Mello 
DIRETORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE 
 


