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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS GNAP – INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 
GRUPO DE PESQUISA EM NEUROMECÂNICA APLICADA – GNAP - Unipampa 

 
1. Objetivos 
O presente edital seleciona estudantes de graduação interessados em receber bolsa 
FAPERGS ou CNPq de iniciação tecnológica, no período de Agosto de 2021 a Agosto/Julho de 
2022.  
 
2. Bolsas (possibilidade de duas bolsas, 1 disponível para implementação imediata, outra 
dependendo de aprovação do projeto em edital interno) 
Modalidade Projeto/Temática/Atividades Carga horária Valor 
Iniciação 
tecnológica 

DETERMINATION OF 
ELECTROMYOGRAPHYCAL PATTERNS 
IN RESPONSE TO CUMULATIVE 
MUSCLE FATIGUE IN HUMANS 

20 horas 
semanais 

R$ 400,00 

Sobre o projeto e atividades: o bolsista vai desenvolver tarefas relacionadas com a coleta, o 
processamento e a análise de sinais de dados eletromiográficos e de dados de 
ultrassonografia. 
 
3. Cronograma (cronograma de acordo com as orientações da PROPPI) 
30/06 a 02/07/2021 Inscrições 
02 a 05/07/2021 Período para a seleção de bolsistas 
05/07/2021 Divulgação dos resultados 
01/08/2021 Início das atividades da bolsa 
Atenção: o bolsista selecionado para a implementação imediata da bolsa deverá abrir uma 
conta no Banrisul e informar os dados da conta até o dia 06/07 às 15:00h. 
 
4. Requisitos para inscrição dos estudantes  

4.1 estar matriculado em curso de graduação da Unipampa;  
4.2 ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas;  
4.3 não possuir outra atividade remunerada no momento da implementação da bolsa, 
com exceção dos auxílios de Programas de Permanência;  
4.4 não ter pendências relativas a outros editais de bolsas da UNIPAMPA ou outras 
agências; 
4.5 ter interesse em temas relacionados com processamento de sinais biológicos. 

 
5. Procedimentos e critérios de Seleção  

5.1 A inscrição deverá ser feita por e-mail enviado para gnap@unipampa.edu.br com o 
assunto “INSCRIÇÃO EDITAL IT GNAP” incluindo como anexo, em PDF, os seguintes 
documentos: 
 a) Anexo 1 devidamente preenchido; 

b) Carta de intenções, explicitando os objetivos buscados como bolsista no 
projeto; 
d) Quadro horário indicando ao menos 20h semanais livres para 
desenvolvimento das atividades do projeto. 

5.2 Para fins de avaliação das candidaturas serão utilizados os seguintes 
procedimentos:  

a) Certificação e análise dos documentos apresentados;  
b) Avaliação do currículo (25%); 
c) Verificação da disponibilidade de tempo (25%);  
c) Avaliação da carta de interesse (50%). 
d) No caso de empate, será considerada a relação entre tempo de participação 
no grupo e produção científica no período. 
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6.Informaçãos gerais 
6.1 Alunos que já possuem bolsa de iniciação, de qualquer natureza, podem se 
candidatar às bolsas aqui apresentadas, mas caso selecionados não poderão acumular 
ambas as bolsas.  
6.2 A classificação final será utilizada para o preenchimento imediato de uma bolsa 
PROBIT FAPERGS, e a classificação adicional será usada para o preenchimento de 
uma possível bolsa adicional do mesmo tipo.  

 
Em caso de dúvidas as consultas devem ser feitas diretamente pelo e-mail 
gnap@unipampa.edu.br.  
  
Uruguaiana, 30 de Junho de 2021. 
 
 
 
   
Felipe Pivetta Carpes 
Coordenador dos projetos  

Marcos Roberto Kunzler 
Coordenador dos projetos  

             


