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RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL 012/2022 – 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 do Edital 012/2022 – 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 012/2022 – 

PROPPEXII) 

Título do Projeto Modalidade 

Ciências da Saúde; 
Ciências Humanas 

Análise de óbitos maternos por raça/cor no Estado do Paraná 
nos anos de 2010 a 2020 

ProBPC 
e 

ProBIC 

Violência contra a mulher: caracterização dos casos notificados 
ProBPC 

e 
ProBIC 

Prevalência de sinais e sintomas de disfunção 
temporomandibular e fatores associados em praticantes de 

esportes de luta 

ProBPC 
e 

ProBIC 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Comunicação e linguagem: pesquisa e extensão no 
reconhecimento da diversidade de crianças haitianas pato-

branquenses 

ProBPC 
e 

ProBIC 

Todas as áreas 
do conhecimento 

Fatores meteorológicos no percurso do vírus da COVID-19 
ProBPC 

e 
ProBIC 

Neusa Santos Souza: uma interpretação psicanalítica sobre o 
racismo no Brasil 

ProBPC 
e 

ProBIC 

 

Destaca-se que, como não foi submetido nenhum projeto de pesquisa para as áreas 

de Ciência Exatas e da Terra e Engenharias, as bolsas destinadas a projetos nessas áreas 

foram direcionadas ao segmento “Todas as áreas do conhecimento”. 
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Ressalta-se que, caso os integrante(s) de projetos 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 012/2022 – PROPPEXII, 

serão enquadrados no ProVPC e ProVIC, respectivamente. Neste caso, a(s) bolsa(s) 

ProBPC e ProBIC excedente(s) será(ão) repassada(s) ao(s) projeto(s) de pesquisa 

classificado(s) na sequência. 

Os projetos de pesquisa submetidos ao edital e que não foram contemplados com 

bolsa estão aptos ao enquadramento no ProVPC e ProVIC. 

Aos resultados divulgados neste ato cabe recurso até 17 de março de 2023. 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, 15 de março de 2023. 

 

 
__________________________  
Profa. Ma. Graciela Caroline Gregolin 

Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica 
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Profa. Ma. Marielle Sandalovski Santos 

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

Inovação e Internacionalização (PROPPEXII) 
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