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EDITAL Nº 008/2021 – PESQUISA/PRPPG/UFPR  

BOLSA DE INCENTIVO À PESQUISA EM LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), através da Coordenadoria de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, torna 
público o edital de Bolsa De Incentivo À Pesquisa Em Laboratórios Multiusuários.  

 

1         OBJETIVO 

 
1.1 Apoiar a realização das atividades de pesquisa dos laboratórios multiusuários, 

visando potencializar o desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e de inovação. 
 

2         ALVO 
 

2.1 Laboratórios de Pesquisa Multiusuário atuantes junto a Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu, assim como equipamentos que sirvam a 2 (dois) ou mais Programas 
de Pós-Graduação e que não foram contemplados pelo Edital 004/2021 PESQUISA/PRPPG 
– Programa Bolsa Técnico. 

  

3         ITENS FINANCIÁVEIS 
 
3.1 Serão financiadas até 20 (vinte) bolsas com duração de 12 (doze) meses no valor 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais cada e oriundos de recursos próprios da UFPR e 
executados pela FUNPAR. 

 i) As bolsas não serão prorrogadas. 
 
3.2 Cada proposta somente poderá solicitar uma bolsa de nível superior, não sendo 

possível que um laboratório multiusuário e/ou orientador submeta mais do que uma proposta. 
 i) As propostas que solicitarem mais de uma bolsa serão desclassificadas. 
ii) Também serão desclassificas as propostas submetidas por laboratórios e/ou 

orientadores contemplados com bolsa pelo Edital 004/2021 PESQUISA/PRPPG – Programa 
Bolsa Técnico e que não desistiram formalmente da bolsa até o momento da submissão de 
proposta para este edital. 

 
3.3 Características das bolsas: 

i) Aluno devidamente matriculado em programa de Pós-graduação Stricto Sensu 
na UFPR ou em estágio de pós-doutorado no âmbito de Programa de Pós-doutorado da UFPR 
para exercer atividades técnicas de nível superior envolvendo técnicas e métodos específicos.  

ii) Os bolsistas deverão exercer suas atividades em regime de 40 horas semanais. 
iii) Os bolsistas não poderão manter vínculo empregatício ou acumular bolsas 

enquanto forem bolsistas no programa. 
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4         DAS PROPOSTAS 
 
4.1 Deverão ser enviados através de processo no SEI para a Coordenadora de 

Pesquisa (R/PRPPG/PESQUISA) os seguintes documentos: 
 i) Anexo I devidamente preenchido e disponível no link: 

http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2021/10/edital-08-2021-anexo-i.docx  
ii) Edital de seleção de bolsista com o resultado. 

a) O Edital de seleção deverá ser organizado pelo docente orientador 
e/ou responsável pelo laborátório em que o bolsista exercerá suas 
atividades. 

iii) Comprovante de matricula em programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na 
UFPR ou estágio de Pós-doutorado na UFPR, devidamente atualizado e emitido no 
SIGA/UFPR. 

  

5        PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

 
5.1 A Coordenadoria de Pesquisa/PRPPG fará uma comissão para avaliação das 

propostas. 
 
5.2 A Comissão de Avaliação utilizará os seguintes critérios: 
 

Critério Peso 
i) Plano de trabalho do bolsista e justificativa da necessidade 
de técnico especializado para os equipamentos multiusuário. 

40% 

ii) Quantidade de Programas de Pós-graduação que se 
beneficiam dos equipamentos multiusuários atendidos pelo 
bolsista. 

20% 

iii) Características dos equipamentos multiusuários atendidos 
pelo bolsista. 

40% 

iv) Encaminhamento de todos os documentos que constam no 
item 4 deste Edital. Eliminatório 

Eliminatório 

 
5.3 O edital deverá atender a diversidade das demandas e setores da UFPR.  
i) Em caso de concentração de demandas, poderá ser estabelecido o número 

máximo de 5 (cinco) propostas aprovadas para um mesmo Setor na UFPR. 
 

6         CRONOGRAMA 
 

6.1: Cronograma do edital: 

Descrição Datas 

1 Divulgação do Edital 08/10/2021 

2 Término da submissão das propostas 29/10/2021 
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3 Divulgação do resultado preliminar A partir de 12/11/2021 

4 Prazo para interposição de recursos Até 16/11/2021 

5 Divulgação do resultado final A partir de 19/11/2021 

6 
Prazo máximo para envio de documentação 
adicional para implantação das bolsas 

Até 26/11/2021 

7 Início das atividades dos bolsistas A partir de dezembro de 2021 

 
6.2. A Coordenadoria de Pesquisa divulgará o resultado na página do Edital. 
 

7       DA IMPLANTAÇÃO DAS BOLSAS 

 
7.1 As propostas contempladas deverão, posteriormente e dentro do prazo estipulado 

em edital, enviar documentação adicional para a implantação das bolsas. 
 
7.2 O não envio da documentação no prazo estipulado implicará na perda da bolsa. 
 
7.3 A substituição de bolsistas é possível mediante justificativa, porém não será aceita 

a substituição de bolsistas nos últimos 3 (três) meses de vigência da bolsa. 
 
7.4 O vínculo ativo com a UFPR por parte do bolsista é obrigatório para a implantação 

e manutenção da bolsa. 
 

8       DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
8.1 Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Pró-reitoria de Pesquisa e 

Pós-graduação da UFPR. 
 
8.2 O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação no Portal 

Institucional da UFPR. 
 
8.3 Esclarecimentos acerca deste edital podem ser obtidos pelo e-mail 

prppgpesquisa@gmail.com. 
 

Curitiba, 8 de outubro de 2021. 
 
 

Prof. Ana Sofia C. M. D’Oliveira 
Coordenadoria de Pesquisa/PRPPG 

 

Prof. Francisco de Assis Mendonça 

Pró-Reitor/PRPPG 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
EDITAL Nº 008/2021 – PESQUISA/PRPPG/UFPR  

BOLSA DE INCENTIVO À PESQUISA EM LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS 
 

1 IDENTIFICAÇÃO 
 

Pesquisador Proponente  
(responsável pelo bolsista):  

Contato:  
Laboratório Multiusuário:  
Setor:  

 
2 JUSTIFICATIVA 
 

Justificar a necessidade de técnico especializado para o laboratório 
 
 
 

 

 
3 PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Elencar os PPGs atendidos pelo laboratório 
 
 
 

 
4 EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS 
 

Elencar os equipamentos multiusuários que o laboratório possui 
 
 
 

 
5 PLANO DE TRABALHO PARA O BOLSISTA 
 

Síntese das atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista 
 
 
 

 
 

[LOCAL E DATA] 
 

 _________________________________ 
[Nome e assinatura do Pesquisador Proponente] 

 
 


