
 

CHAMADA DE SELEÇÃO DE ESTUDANTE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PROBIC/FAPERGS 01/2022 

GRUPO DE PESQUISA EM FISIOLOGIA – GPFIS/UNIPAMPA 

 

1. Dados da Vaga: Este processo prevê a seleção de um(a) (1) estudante de iniciação 

científica (IC) para implementação imediata de uma bolsa de IC PROBIC/FAPERGS de 

20h/semanais para realização de atividades presenciais nos laboratórios de pesquisa vinculados 

ao GPFis/Unipampa, no campus Uruguaiana da Unipampa, com o período de vigência de 

02/05/2022 a 31/08/2022 e valor de R$ 400,00/mês. 

1.1 Em caso de recebimento de novas cotas de bolsa por meio de qualquer outra fonte de 

fomento, o resultado da presente chamada poderá ser utilizado para distribuição das cotas, 

a critério da orientadora e de acordo com as normas específicas da agência de fomento. 

 

2.  Requisitos para o(a) estudante bolsista do programa PROBIC (conforme EDITAL Nº 

162/2021 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -

PROBIC/FAPERGS/UNIPAMPA): 

a) Estar regularmente matriculado(a) em curso de graduação na UNIPAMPA durante toda a 

vigência da bolsa; 

b) Ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) com situação regular no País; 

c) Demonstrar interesse pela carreira de pesquisador(a); 

d) Demonstrar bom desempenho acadêmico; 

e) Não ter reprovação em disciplinas diretamente relacionadas com a área do projeto de 

pesquisa; 

f) Cumprir integralmente as atividades que lhe forem destinadas pelo(a) orientador(a); 

g) Executar o plano de atividades com dedicação de 20 (vinte) horas semanais; 

h) Ter currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

i) Para a implementação da bolsa: estar obrigatoriamente cadastrado(a) como 

pesquisador(a) no SigFapergs e anexar cópia do CPF e do RG (ambos os lados do documento) 

e do Comprovante de Matrícula do semestre em curso e Documento com o número da conta 

e agência no BANRISUL; 



j) Receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta com qualquer 

outra, interna ou externa à UNIPAMPA (exceto o Programa de Bolsas de Permanência da 

UNIPAMPA), assim como estágio remunerado ou qualquer tipo de vínculo empregatício; 

k) Participar das atividades propostas pelo Programa de Iniciação Científica da UNIPAMPA; 

l) Apresentar, no SIEPE/UNIPAMPA, o trabalho desenvolvido sob a forma de painéis/pôsteres 

e exposições orais, conforme exigência da FAPERGS; 

m) Elaborar relatório técnico de suas atividades ao final do período de concessão de bolsa. 

 

3.  Dados do projeto:  

3.1 Título: Alterações em estruturas encefálicas relacionadas à modulação dopaminérgica da 

memória de longa duração em animais submetidos à privação maternal 

3.2 Atividades previstas: As atividades do/a bolsista/a e seus objetivos incluirão: 

a) Revisão de literatura a partir de estudos orientados e buscas em bases científicas; 

b) Participação nos seminários científicos semanais do grupo de pesquisa; 

c) Desenvolvimento de habilidade para utilização dos equipamentos utilizados no projeto;  

d) Participação em todas as fases do projeto, com função primordial no treinamento dos 

animais em protocolos de privação maternal e realização de tarefas comportamentais (testes 

de memória, ansiedade, o comportamento exploratório e locomotor, etc), e análises 

histológicas e imunológicas; 

e) Desenvolvimento da redação de comunicações científicas, redação de resumos para 

eventos, confecção de apresentações orais e pôsteres, incluindo a apresentação de 

resultados no SIEPE. 

 

4.  Inscrição: Para inscrição neste processo os(as) estudantes interessados(as) deverão 

estar regularmente matriculados em um curso de graduação da Unipampa, campus Uruguaiana, 

e enviar os seguintes arquivos, em formato .pdf, para o endereço de e-mail 

pamelacarpes@unipampa.edu.br até dia 22/04/2022 às 11h59min.  

4.1 Carta de interesse, refletindo as experiências vividas até então, especialmente no 

contexto universitário, e o impacto percebido, e as suas principais perspectivas em relação 

ao grupo de pesquisa e ao futuro acadêmico, profissional e/ou na pós-graduação (máximo 2 

laudas); 

4.2 “Minibio” acadêmico-profissional, enumerando e descrevendo brevemente as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas, bem como as principais técnicas 

aprendidas, participação em atividades de pesquisa, ensino e/ou extensão, cursos e eventos 

entre outros, se for o caso (máximo 4 laudas); 



4.3 Currículo Lattes atualizado; 

4.4 Comprovante de matrícula em curso de graduação da Unipampa; 

4.5 Histórico escolar do curso de graduação; 

4.6 Cópia do RG e CPF. 

 

5. Critérios de seleção: 

5.1 Encaminhamento correto da documentação e atendimento aos critérios da presente 

chamada; 

5.2 Experiências acadêmicas prévias (considerando a participação em projetos, as técnicas e 

procedimentos aprendidos), e sua reflexão sobre as mesmas; 

5.3 Perspectivas futuras e a reflexão sobre a importância da experiência como aluno de IC; 

5.4 A seleção será realizada, inicialmente, com base na documentação enviada. A critério da 

comissão de seleção, poderá ser agendada entrevista com os(as) candidatos(as), que são 

responsáveis por comparecer no dia/local informado por e-mail. O não comparecimento 

implica em eliminação do processo seletivo.  

 

6.  Disposições finais: 

6.1 A comissão de seleção não se responsabiliza por eventuais problemas no recebimento de 

comunicações eletrônicas pelos candidatos; 

6.2 O não cumprimento de prazos e/ou o não comparecimento em etapas indicadas implica 

em eliminação do processo seletivo.  

 

 

 

 

Uruguaiana, 11 de abril de 2022. 

 

Profa. Dra. Pâmela Billig Mello-Carpes  

Líder do Grupo de Pesquisa em Fisiologia 

Coordenadora/orientadora do projeto 

 

Equipe de pós-graduandos vinculados ao GPFis 

Colaboradores do projeto 


