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RESULTADO PRELIMINARE DO EDITAL 007/2021 – PROPPEXII 
 

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

 
 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização (PROPPEXII) do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP), no uso 

de suas atribuições, torna público o resultado preliminar do Edital 007/2021 – PROPPEXII, 

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. 

 

Projetos Selecionados para a Concessão de Apoio à Pesquisa Científica e à Iniciação Científica 

Áreas do 
Conhecimento 

(agrupamento ao 
encontro do Quadro 1 
do Edital 007/2021 – 

PROPPEXII) 

Título do Projeto Modalidade 

Ciências da Saúde; 
Ciências Humanas 

Determinação do efeito antimicrobiano do óleo essencial de 
Baccharis Microdonta D. C. contra microrganismos patogênicos 

ProVPC  
e 

ProBIC integral 

Comparação do perfil dos nascidos vivos e das gestantes 
brasileiras, haitianas e venezuelanas no Estado do Paraná de 

2015 a 2020 

ProVPC 
e 

ProBIC integral 

Promoção do aleitamento materno nas primeiras semanas após 
o parto 

ProBPC 
e 

ProBIC integral 

Avaliação do acesso a serviços odontológicos e da saúde bucal 
de pacientes submetidos à hemodialíse na unidade de terapia 

renal da cidade de Pato Branco – PR 

ProBPC integral 
e 

ProBIC parcial 

O tratamento do autismo na equoterapia 
ProBPC integral 

e 
ProBIC parcial 

Ciências Exatas e 
da Terra; 

Engenharias 

Concreto autoadensável com utilização de resíduos de 
construção civil 

ProBPC integral 
e 

ProBIC integral 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Erga omnes: a lei para todos os homens 
ProBPC integral 

e 
ProBIC integral 

Todas as áreas 
do conhecimento 

Proposição de plano alimentar para tratamento de diabetes 
mellitus gestacional em mulheres haitianas residentes no 

município de Pato Branco – PR 

ProBPC integral 
e 

ProBIC integral 
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Destaca-se que, respeitando as Condições Prévias (item 3.1 do edital em foco), 

dentre as quais está o enquadramento automático de docente(s)-pesquisador(es) com carga 

horária semanal igual a 40h no ProVPC; com base nos Critérios de Análise (item 3.2 do 

edital em foco) para concessão de apoio à Pesquisa e à Iniciação Científica; e considerando 

a Distribuição de Bolsas por Área do Conhecimento (Quadro 01 do edital em foco), as seis 

bolsas ProBPC e as seis bolsas ProBIC foram concedidas, em ordem decrescente, aos 

projetos de pesquisa que registraram as maiores médias ponderadas. 

Reafirmando o compromisso com o estímulo à Iniciação Científica e com o valor 

“Foco no Aluno”, por decisão institucional, resolveu-se acrescer ao Edital 007/2021 – 

PROPPEXII duas bolsas ProBIC parciais, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada. 

Estas foram concedidas aos projetos de pesquisa que haviam sido contemplados apenas 

com bolsa ProBPC (docente). 

Ressalta-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 007/2021 – PROPPEXII, 

o recurso financeiro será repassado ao(s) projeto(s) de pesquisa contemplados nas 

modalidades ProVPC e ProVIC, seguindo para isso a ordem decrescente da pontuação final. 

As pontuações parcial e final encontram-se disponíveis junto à PROPPEXII para consulta.    

Aos resultados divulgados neste ato cabe recurso até 03 de março de 2022. Os 

pedidos de interposição de recurso deverão ser enviados para 

graciela.gregolin@unidep.edu.br  (Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica), não 

sendo aceitos pedidos encaminhados através de outros meios ou fora de prazo. 

 

Pato Branco, 25 de fevereiro de 2022. 

 

 

 ____________________________________________ 

Prof. Ma. Graciela Caroline Gregolin 
Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica 
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Profa. Ma. Marielle Sandalovski Santos 
Pro-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa,  
Extensão, Inovação e internacionalização (PROPPEXII) 
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