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EDITAL 01 - DE SELEÇÃO DE BOLSISTA IC – LABSEM/EQA/UFSC 

 

O Professor Marco Di Luccio do Departamento de Engenharia Química e de Alimentos do 

Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenador do Projeto de 

Pesquisa “Estudo da aplicação de campos magnéticos com foco na redução de bioincrustações 

em equipamentos de processo” torna público o presente edital simplificado para abertura de 

inscrições, visando à seleção de aluno para participação no referido projeto. A seleção será 

realizada com base nos requisitos e critérios a seguir estabelecidos. 

 

1. OBJETO 

O presente Edital tem por objeto a seleção de UM bolsista de Iniciação Científica, que 

receberão Bolsa de Iniciação Científica para atuar junto ao Projeto “Estudo da aplicação de 

campos magnéticos com foco na redução de bioincrustações em equipamentos de processo” 

financiado com recursos da Petrobras. 

 

2. CRONOGRAMA 

Atividade Data Local 

Lançamento do Edital de 

Seleção de Bolsistas de 

Iniciação Científica 

15/05/2019 http://labsem.ufsc.br/ 

Período para inscrição 
15/05 a 

21/05/2019 
alessandra.meneses@posgrad.ufsc.br 

Processo seletivo (entrevista) 
23/05 a 

24/05/2019 
Sala de reuniões 2 - EQA 

Divulgação do resultado Até 27/05/2019 http://labsem.ufsc.br/ 

 

3. DA BOLSA E DAS VAGAS 

3.1. O número de vagas é de até 1 (uma) bolsa de iniciação científica mensal para o candidato 

aprovado na seleção, pelo período de 12 (doze) meses com possibilidade de renovação anual até 

o máximo de 30 (trinta) meses.  

3.2. O valor da bolsa de iniciação científica é de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais). 

3.3. O pagamento da bolsa é condicionado à disponibilidade financeira de recursos. 

 

4. DOS REQUISITOS 

4.1. Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação em Engenharia da UFSC. 
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4.2. Ter experiência em pesquisa na área de microbiologia e biotecnologia será o diferencial, assim 

como experiência em práticas laboratoriais. 

4.3. Estar cursando entre a segunda (2°) e a quinta (5°) fase no semestre letivo de 2019/01. 

4.4. Ter Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0 (seis virgula zero), 

conforme registrado no Sistema Acadêmico de Graduação (CAGR) da UFSC. 

4.5. Não possuir reprovação por Frequência Insuficiente (FI). 

4.6. Não ter nenhuma punição em processo disciplinar a que se refere o art. 117 do Regulamento 

dos Cursos de Graduação da UFSC; 

4.7. Ter domínio no uso do editor de planilhas Microsoft Office Excel, editor de texto Microsoft 

Word e editor de apresentações Microsoft Power Point. 

4.8. Possuir disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades ligadas ao 

Projeto. 

 

5. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (OBRIGATÓRIA) 

5.1. As inscrições ocorrerão no período de 15/05 a 21/05/2019. 

5.2. Para a inscrição no processo seletivo é necessário o envio dos documentos digitalizados para 

o e-mail alessandra.meneses@posgrad.ufsc.br, no assunto do e-mail deverá constar: Inscrição 

Seleção Bolsa IC. 

5.3. Documentos necessários para a inscrição: (1) Ficha de inscrição (anexo 1 deste Edital) 

preenchida e assinada; (2) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; (3) Histórico acadêmico 

atualizado; (4) Currículo Lattes atualizado. 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1. Critérios de avaliação: análise do currículo e histórico acadêmico (peso 5,0) e entrevista (peso 

5,0). 

6.2. Data e horário e local das entrevistas: 23/05 a 24/05/2019, das 13:30 h às 17:00 h, no seguinte 

local: Sala de Reuniões 2 - EQA. 

 

7. DOS RESULTADOS 

Os resultados serão publicados até o dia 27/05/2019 na página eletrônica Site do LABSEM 

(http://labsem.ufsc.br/). 

 

 

Florianópolis, 14 de maio de 2019. 

 

Marco Di Luccio 
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Coordenador do Projeto 

 

 

ANEXO 1 

FORMULÁRIO DE SELEÇÃO DE ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

(Anexar os documentos exigidos pelo Edital) 

 

Dados Pessoais: 

Nome: _______________________________________________________________________ 

CPF/RG: _____________________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________________ 

Telefone: _____________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Curso: _______________________________________________________________________ 

Número de Matrícula na UFSC: ____________________________________________________ 

Fase: ________________________________________________________________________ 

IAA: _________________________________________________________________________ 

 

Cursos/formação complementar: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Experiência laboratório: 

(   ) Não  

(   ) Sim (descrever experiência): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Declaro que: 

(   ) Estou regularmente matriculado na UFSC; 

(   ) Não estou cursando a primeira ou sexta fase no atual semestre letivo (2019/01); 

(   ) Não possuo reprovação por Frequências Insuficientes (FI) no Histórico Escolar; 

(   ) Possuo rendimento acadêmico (IAA) igual ou superior a 6,0; 

( ) Nunca sofri nenhuma punição em processo disciplinar a que se refere o art. 117 do 

Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC; 

(  ) Tenho disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades ligadas ao 

Projeto. 

(  ) Tenho domínio no uso do editor de planilhas Microsoft Office Excel, Power Point, editor de 

texto Microsoft Word Declaro que li o Edital e estou ciente de que minha inscrição só será completa 

com o envio deste formulário preenchido e dos documentos exigidos, e que sou responsável por 

checar a convocação para a entrevista e comparecer. 

 

 

 

Nome:_________________________________________ Data: ____/____/_____ 

 


