
 
 

CHAMADA GRUPO DE PESQUISA EM FISIOLOGIA – GPFIS/UNIPAMPA 02/2022 
PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE EXTENSÃO 

VOLUNTÁRIOS  
 
 

1. Dados das vagas 
1.1 Este processo prevê a seleção de quatro (04) estudantes de iniciação científica voluntários 

para atuação em projetos do GPFis, e de até dez (10) estudantes de iniciação à 
extensão/divulgação científica voluntários para atuação em projetos do Programa de 
extensão POPNEURO. 
 
 

1.2 As vagas disponibilizadas para atuação no GPFis são na área de neurofisiologia da memória, 
distribuídas nos seguintes temas de pesquisa: 
 

1.2.1 Neurobiologia da memória 
Descrição: Nesta linha de pesquisa são estudados os mecanismos envolvidos na formação da 
memória, bem como estratégias que podem contribuir para a melhora da mesma. Assim, as 
pesquisas nesta área buscam compreender os mecanismos que estão por trás da formação, 
manutenção e a evocação da memória, além de investigar os processos envolvidos na formação 
da memória e outros processos como a reconsolidação da memória, por meio da análise 
comportamental, neuroquímica, e imunohistoquímica.  

      Número de vagas: 02 
      Orientadora: Dra. Pâmela Billig Mello Carpes  
      Co-orientadoras: Me. Karine R. Lima, Ft. Ana Carolina Souza da Rosa 
 

1.2.2 Déficits de memória relacionados à privação de cuidados no início da vida e 
estratégias de neuroproteção 

Descrição: A ausência do cuidado durante os primeiros dias de vida pode levar a déficit em 
diferentes tipos de memórias. Sendo assim, esta linha de pesquisa tem como objetivo elucidar os 
mecanismos causadores do dano cognitivo induzido pela privação maternal, bem como buscar 
diferentes estratégias a fim de reverter ou prevenir tais danos. Os experimentos envolvidos nos 
projetos desta linha incluem análise comportamental, imunohistoquímica e epigenética. 
Número de vagas: 02 

      Orientadora: Dra. Pâmela Billig Mello Carpes  
      Co-orientadores: Me. Guilherme Carrozoni; Me. Ben-Hur Neves 
 
 

1.3 As vagas disponibilizadas para atuação no POPNEURO são na área de divulgação da 
neurociência, e embora sejam atividades prioritariamente extensionistas, se inter-relacionam 
com atividades de pesquisa, sendo elas realizadas nos seguintes temas: 

 
1.3.1 Pesquisa e divulgação científica na escola 
Descrição: Nesta linha são planejadas, realizadas e avaliadas ações de divulgação da 
neurociência, com foco na aprendizagem, junto a estudantes e professores da rede pública de 
Educação Básica de Uruguaiana-RS. Entre estas ações incluem-se as Neuroblitz, formação 



continuada de professores em neuroeducação, ações em praças e feiras de ciência, intervenções 
junto a escolares, etc. Adicionalmente, são desenvolvidas pesquisas na área de ciências da 
aprendizagem no contexto educacional, envolvendo aplicação de testes, coleta de amostras, 
análises bioquímicas, etc. 

 
1.3.2 Divulgação científica pelas redes sociais 
Descrição: Nesta linha são planejadas, realizadas e avaliadas ações de divulgação da neurociência 
realizadas através de redes sociais do Programa POPNEURO (Instagram, Twitter e Facebook). 
Estas ações incluem o estudo e preparação de material para divulgação neurocientífica online 
(cards, textos e folhetos/revistas, etc.). 
 
Número de vagas: 10 (para atuação simultânea nos dois temas) 

      Orientadora: Dra. Pâmela Billig Mello Carpes  
      Co-orientadores: Biol. Ana Luiza Tadielo; Enf. Bruna Crespo 
 
 

2. Cronograma 
 

28/04 Divulgação do edital* 

28/04 a 04/05 Período para inscrição  

04/05 a 11/05  Período para seleção 

Até 12/05 Divulgação do resultado*  

Até 13/05 Início das atividades do aluno de iniciação científica 

* Divulgação através da página do Grupo de Pesquisa em Fisiologia:  
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/gpfis/18-editais-recentes/  

 
 
3. Inscrição 
As inscrições deverão ser realizadas por e-mail. O estudante deve enviar a documentação descrita no 
edital ao e-mail pamelacarpes@unipampa.edu.br, incluindo no assunto: “Inscrição para GPFis” ou 
“Inscrição para POPNEURO”, de acordo com a vaga de interesse. 
 
Requisitos para inscrição dos estudantes: 
● Estar matriculado em qualquer curso de graduação da Unipampa/campus Uruguaiana;  
● Demonstrar interesse pela (neuro)ciência, em especial pela temática de trabalho e pesquisa 
básica (no caso do GPFis) ou divulgação científica (no caso do POPNEURO); 
● Ter disponibilidade de tempo para atender e dedicar-se às atividades presenciais dos projetos 
e dos grupos de pesquisa/extensão (mínimo 12h no turno diurno). 
 
4. Documentos necessários 
4.1 Comprovante de matrícula em 2022/1;  
4.2 Histórico escolar atualizado;  
4.3 Ficha com dados do candidato (Anexo 1);  
4.4 Currículo Lattes;  
4.5 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/extensão e ao futuro acadêmico, profissional e/ou na pós-graduação (máximo 2 laudas); 



4.6 “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); 
A documentação deverá ser enviada por e-mail até o dia 04/05/2022.   
 
 
5. Critérios para seleção dos voluntários 
A seleção de candidatos(as) será realizada pela professora orientadora e/ou coorientadores, de acordo 
com a análise da ficha de inscrição, da documentação apresentada e de entrevista presencial a ser 
agendada. Serão considerados os seguintes critérios para a seleção: 

a) Interesse do(a) candidato(a) e disponibilidade de carga horária para dedicação às atividades 
presenciais; 

b) Conhecimentos gerais sobre a temática para a qual o(a) candidato(a) se inscreveu; 
c) Perspectivas futuras e a reflexão sobre a importância da experiência como aluno de IC; 
d) Experiência prévia do candidato em atividades de ensino, pesquisa e extensão (experiência 

prévia não é requisito obrigatório, somente um critério de classificação);  
Serão considerados critérios de desempate os itens (a), (b), (c) e (d), nesta ordem. 
 
 
6. Do plano de trabalho  
6.1 As atividades dos estudantes de iniciação científica voluntária junto ao GPFis incluirão: 

a) Realização de leituras em língua portuguesa e inglesa de textos e artigos científicos dentro da 
temática do projeto; 

b) Participação em reuniões do Grupo de Pesquisa em Fisiologia da UNIPAMPA; 
c) Participação, organização e coordenação de grupos de estudo e atividades relacionadas aos 
temas dos projetos em andamento; 
d) Participação em treinamentos e coleta e análise de dados (treinamento dos protocolos de 

pesquisa e acompanhamento das atividades de pesquisa com animais realizadas no 
Laboratório de Memória e Comportamento e de Neuroquímica; planejamento dos 
experimentos; organização e manutenção dos animais da pesquisa no Biotério do campus 
Uruguaiana e no Laboratório de Memória e Comportamento; realização de neurocirurgias; 
realização dos testes comportamentais de memória e controles, análises histológicas e 
bioquímicas;  tabulação dos dados e posterior análise estatística dos resultados; interpretação 
dos resultados; etc.); 

e) Participação em eventos científicos e apresentação dos resultados da pesquisa; 
f) Redação de resumos, relatórios e artigos científicos. 

 
6.2 As atividades dos estudantes de iniciação à extensão/divulgação científica voluntária junto ao 
POPNEURO incluirão: 

a) Realização de leituras em língua portuguesa e inglesa de textos e artigos científicos dentro da 
temática do projeto; 

b) Participação em reuniões da equipe do Programa POPNEURO; 
c) Participação, organização e coordenação de grupos de estudo e atividades relacionadas aos 
temas dos projetos em andamento; 
d) Participação em treinamentos (treinamento no uso de plataformas online, como Canva, 

flipsnack, Lt/ADInstruments, etc.), atividades em escolas, coleta e análise de dados; 
planejamento de atividades para eventos; organização e realização de atividades com 
estudantes em escolas; organização e realização de atividades com professores da Educação 
Básica; tabulação dos dados e posterior análise estatística dos resultados e interpretação dos 
resultados; etc.; 

e) Participação em projetos de pesquisa na área de neurociência e educação, incluindo aplicação 



de testes e coleta de amostras biológicas dos estudantes participantes e demais etapas de 
pesquisa; 

f) Participação em eventos científicos e apresentação dos resultados do projeto; 
g) Redação de resumos, relatórios e artigos. 

 
 

 
Uruguaiana, 27 de abril de 2022. 

 
 
 

Profª. Dra. Pâmela Billig Mello Carpes 
Líder do Grupo de Pesquisa em Fisiologia 

 
 

 
 
ANEXO I 
 

Ficha inscrição para seleção de alunos de iniciação científica/extensão voluntários - 
GPFis/POPNEURO - Unipampa  

Nome: 

Data de nascimento: 

Número do RG: 

Número do CPF: 

Curso e semestre de graduação: 

Link do Currículo Lattes: 

Vaga de interesse: 

(  ) 1 – GPFis/Neurobiologia da memória 

(  ) 2  - GPFis/Déficits de memória relacionados à privação cuidados no início da vida e 

estratégias de neuroproteção 

(  ) 3 – POPNEURO/Pesquisa e divulgação científica na escola e pelas redes sociais 

 
 
 
 
 
 

 


