
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

RESULTADO FINAL DO EDITAL 012/2020 - COPPEX  

 

SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOIO  
À PESQUISA CIENTÍFICA E À INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação (COPPEX) 

do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP), no uso de suas atribuições, torna 

público o resultado final do Edital 012/2020 – COPPEX (Tabela 1), que objetiva a 

concessão de apoio à Pesquisa Científica e à Iniciação Científica a projetos 

selecionados a partir das seguintes modalidades: I. Programa de Bolsas para Pesquisa 

Científica (ProBPC), dirigido a docentes do UNIDEP; II. Programa de Voluntariado em 

Pesquisa Científica (ProVPC), dirigido a docentes do UNIDEP; III. Programa de Bolsas 

para Iniciação Científica (ProBIC), dirigido a discentes do UNIDEP; IV. Programa de 

Voluntariado em Iniciação Científica (ProVIC), dirigido a discentes do UNIDEP. 

 

Tabela 1 - Projetos Selecionados para a Concessão de Apoio à Pesquisa Científica e à 

Iniciação Científica 

Áreas do 
Conhecimento 

(Edital 012/2020 
– COPPEX) 

Título do Projeto Modalidade 

Ciências da 
Saúde; 

Ciências 
Humanas 

Determinação da atividade antimicrobiana de 
amostras de hidroxiapatita contendo prata e 
quitosana 

ProBPC parcial  
(1 hora semanal); 
ProBIC integral 

Qualidade do acompanhamento pré-natal de 
gestantes haitianas em Pato Branco – Paraná de 
2015 a 2020 

ProVPC; 
ProBIC integral 

Ação do extrato do fruto de Morinda citrifolia no 
crescimento de isolados de Paracoccidioides in vitro 

ProVPC; 
ProBIC integral 

Análise da qualidade do acompanhamento do pré-
natal em mulheres com sífilis gestacional 

ProVPC; 
ProBIC integral 

Educação na escola:  parasitoses, um assunto de 
criança 

ProVPC; 
ProBIC integral 

O médico de família e comunidade sob a ótica de 
acadêmicos e médicos 

ProBPC parcial 
(1hora semanal); 
ProBIC integral  

Levantamento do perfil epidemiológico da 
hanseníase em municípios do Sudoeste do Paraná 

ProVPC;  
ProVIC 

Ciências Exatas 
e 

da Terra; 
Engenharias 

Avalição fisica mecânica de traços de solo-cimento 
com incorporação de resíduos da construção civil 

ProBPC integral; 
ProBIC integral 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Ir, vir, permanecer: o direito ao transporte no 
município de Pato Branco – PR 

ProBPC integral; 
ProBIC integral 

Todas as áreas 
do conhecimento 

Direito e tecnologia: diálogos entre as inovações 
tecnológicas e o ordenamento jurídico 

ProBPC integral; 
ProBIC integral 

 

Destaca-se que, caso integrante(s) de projeto de pesquisa contemplados com o 

ProBPC e o ProBIC não satisfaçam, no momento da formalização da relação do 

UNIDEP com os bolsistas, alguma das condições estabelecidas pelo Edital 012/2020 – 

COPPEX, o recurso financeiro será repassado ao(s) projeto(s) de pesquisa 

selecionados, porém contemplados nas modalidades ProVPC e ProVIC, seguindo para 
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isso a ordem decrescente da pontuação final.  

Diante do publicado, para a formalização com a instituição, os docentes e 

discentes contemplados com ProBPC; ProVPC; ProBIC, ProVIC devem preencher os 

documentos especificados na Tabela 2 e encaminha-los para o e-mail 

rafaela.macagnan@unidep.edu.br até 10 de março de 2021. Também destaca-se que 

os docentes-pesquisadores coordenadores de Projeto de Pesquisa deverão enviar, 

trimestralmente, para a Coordenação Adjunta de Pesquisa, folha de frequência e 

relatório de atividades. Todos os modelos de documentos serão encaminhados por e-

mail para os coordenadores dos Projetos de Pesquisa e também estarão disponíveis 

junto à Coordenação Adjunta de Pesquisa.  

 
Tabela 2 – Documentos necessários para a formalização da relação entre docentes e 
discentes contemplados pelo Edital 012/2020 - COPPEX com o UNIDEP 

Bolsa Documentos 

ProBPC I.   Formulário para cadastro de Projeto de Pesquisa  
 
ProVPC 

 
I. Formulário para cadastro de Projeto de Pesquisa  
II. Termo de serviço voluntariado 

 
ProBIC 

 
I. Formulário de solicitação de bolsa 

 
ProVIC 

 
I. Termo de serviço voluntariado  

 

 

Pato Branco, 05 de março de 2021. 
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Profa. Rafaela Macagnan 

Coordenação Adjunta de Pesquisa e Iniciação Científica 
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Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação (COPPEX) 
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