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RETIFICAÇÃO AO EDITAL 007/2021 – PROPPEXII 

SELEÇÃO DE PROJETOS 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), 

considerando o prazo institucional de 07 (sete) a 10 (dez) dias para emissão do Histórico 

Escolar solicitado via Central do Aluno, dispensa do processo de inscrição no Edital 

007/2021 – PROPPEXII a apresentação do Histórico Escolar dos estudantes que pleiteiam 

o Programa de Bolsas para Iniciação Científica (ProBIC). 

A média do Histórico Escolar do aluno que pleiteia bolsa, e que integra o conjunto 

de critérios para concessão de apoio à Pesquisa Científica e à Iniciação Científica, será 

solicitada pela Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica diretamente ao setor 

responsável por seu levantamento no UNIDEP. 

Assim, retifica-se o Edital 007/2021 – PROPPEXII, conforme detalhado a seguir. 

 

Onde se lê:  

 

A inscrição deverá ser realizada virtualmente pelo docente-pesquisador, 

protocolando, dentro do prazo previsto por este edital, uma cópia em PDF dos documentos 

listados abaixo:  

- Projeto de Pesquisa (conforme modelo disponibilizado pela PROPPEXII); 

- Currículo gerado através da Plataforma Lattes/CNPq do(s) docente(s)-pesquisador(es) 

que pleiteia(m) a bolsa, até no máximo 3 (três) docentes-pesquisadores bolsistas por 

projeto, sendo que os demais se enquadrarão no ProVPC. No caso de Projeto de Pesquisa 

em que todos os docentes a ele vinculados não atendam às condições previstas no item 

3.1.1 para serem elegíveis ao ProBPC, o Currículo Lattes a ser protocolado deverá ser o 

do docente-pesquisador coordenador do projeto. Destaca-se que a última atualização do 

currículo deve ter sido realizada pelo menos em setembro de 2021;  

- Currículo apenas do estudante que pleiteia a bolsa e integra o projeto, gerado através da 

Plataforma Lattes-CNPq (a última atualização do currículo deve ter sido realizada pelo 
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menos em setembro de 2021); 

- Histórico escolar, emitido a partir de 10 de janeiro de 2022, apenas do estudante que 

pleiteia a bolsa; 

- Declaração emitida pela Coordenação de Curso indicando ano e semestre letivo de 

“previsão” de conclusão de curso do(s) aluno(s) envolvido(s) no projeto, incluindo o(s) 

aluno(s) que não pleiteiam bolsa e que integram o Projeto de Pesquisa como voluntário(s); 

- Fichas de Pontuação (conforme modelo disponibilizado pela PROPPEXII) preenchida e 

com documentação comprobatória digitalizada em anexo. A documentação comprobatória 

deve ser organizada seguindo a ordem crescente de itens da Ficha de Pontuação (caso 

contrário, itens referentes a documentos não localizados serão desconsiderados e, 

dependo do caso, a inscrição poderá ser invalidada); 

- Em caso de Projetos de Pesquisa que envolvam seres humanos, deverá ser apresentado 

parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou protocolo de submissão do projeto ao 

Comitê, sendo que, no último caso, o docente-pesquisador responsável pelo projeto terá 

até 7 (sete) dias úteis, a contar da data de emissão de parecer pelo CEP, para protocolar 

cópia do documento junto à PROPPEXII. Ressalva-se que pesquisas que se enquadram 

no Art. 1 o da Resolução 510/2016 ficam dispensadas de submissão ao CEP. 

 

Leia-se: 

 

A inscrição deverá ser realizada virtualmente pelo docente-pesquisador, 

protocolando, dentro do prazo previsto por este edital, uma cópia em PDF dos documentos 

listados abaixo:  

- Projeto de Pesquisa (conforme modelo disponibilizado pela PROPPEXII); 

- Currículo gerado através da Plataforma Lattes/CNPq do(s) docente(s)-pesquisador(es) 

que pleiteia(m) a bolsa, até no máximo 3 (três) docentes-pesquisadores bolsistas por 

projeto, sendo que os demais se enquadrarão no ProVPC. No caso de Projeto de Pesquisa 

em que todos os docentes a ele vinculados não atendam às condições previstas no item 

3.1.1 para serem elegíveis ao ProBPC, o Currículo Lattes a ser protocolado deverá ser o 

do docente-pesquisador coordenador do projeto. Destaca-se que a última atualização do 

currículo deve ter sido realizada pelo menos em setembro de 2021;  



  
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
  
- Currículo apenas do estudante que pleiteia a bolsa e integra o projeto, gerado através da 

Plataforma Lattes-CNPq (a última atualização do currículo deve ter sido realizada pelo 

menos em setembro de 2021); 

- Declaração emitida pela Coordenação de Curso indicando ano e semestre letivo de 

“previsão” de conclusão de curso do(s) aluno(s) envolvido(s) no projeto, incluindo o(s) 

aluno(s) que não pleiteiam bolsa e que integram o Projeto de Pesquisa como voluntário(s); 

- Fichas de Pontuação (conforme modelo disponibilizado pela PROPPEXII) preenchida e 

com documentação comprobatória digitalizada em anexo. A documentação comprobatória 

deve ser organizada seguindo a ordem crescente de itens da Ficha de Pontuação (caso 

contrário, itens referentes a documentos não localizados serão desconsiderados e, 

dependo do caso, a inscrição poderá ser invalidada); 

- Em caso de Projetos de Pesquisa que envolvam seres humanos, deverá ser apresentado 

parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou protocolo de submissão do projeto ao 

Comitê, sendo que, no último caso, o docente-pesquisador responsável pelo projeto terá 

até 7 (sete) dias úteis, a contar da data de emissão de parecer pelo CEP, para protocolar 

cópia do documento junto à PROPPEXII. Ressalva-se que pesquisas que se enquadram 

no Art. 1 o da Resolução 510/2016 ficam dispensadas de submissão ao CEP. 

 

Incorpora-se ao Edital 007/2021 - PROPPEXII, para todos os efeitos, a presente 

retificação, com a inclusão e alteração de todos os itens referentes aos termos modificados. 

 

Pato Branco, 09 de fevereiro de 2022. 

 

 
__________________________  
Profa. Ma. Graciela Caroline Gregolin 

Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica 

 
__________________________ 

Profa. Ma. Marielle Sandalovski Santos 

Pró-Reitora de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão,  

Inovação e Internacionalização (PROPPEXII) 


