
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES

EDITAL Nº 02/2019
Edital de Seleção de Bolsistas de Iniciação Científica FIPE

A Universidade  Federal  de  Santa  Maria  (UFSM),  através  do  projeto  Institucional  FIPE,  torna
pública  a  abertura  de  inscrições  para  seleção  de  acadêmicos  dos  cursos  de  graduação  da
Universidade Federal  de Santa Maria  para  Bolsa de Iniciação Científica,  conforme Resolução
01/2013 e RN 023/2008 do CNPq. 

1. OBJETO

O presente Edital tem por objeto regulamentar a seleção de acadêmicos dos cursos de graduação
ou curso de nível médio e/ou profissionalizante das escolas técnicas da Universidade Federal de
Santa Maria, para atuarem como bolsistas de Iniciação Científica, junto aos projetos contemplados
nos Editais FIPE ARD, JUNIOR e SÊNIOR 2019 do Campus de Palmeira das Missões.

2. CRONOGRAMA

ATIVIDADE PERÍODO

2.1 Período para a inscrição dos candidatos 18/04/2019 a 23/04/2019

2.2 Avaliação dos candidatos 24/04/2019

2.3 Divulgação resultado preliminar 25/04/2019

2.4 Período de Reconsideração contra resultado Preliminar 26/04/2019

2.5 Análise dos Pedidos de Reconsideração 29/04/2019

2.6 Divulgação do Resultado Final 29/04/2019

2.7 Indicação do Bolsista no Portal 29/04/2019 a 30/04/2019

2.8 Início do período de validade da bolsa 01/05/2019

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 Período: 18/04/2019 a 23/04/2019

3.2 Horário: das 08h30min às 12 h e das 13h30min às 17 h

3.3 Local: Gabinete de Projetos (Sala 204 do Prédio Principal)

4. DO VALOR E PERÍODO DE DURAÇÃO DAS BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

4.1 A bolsa,  cujo  valor  será  de R$ 400,00 mensais,  terá  duração de oito  meses,  de maio  a
dezembro de 2019. A definição do quantitativo de bolsas para cada projeto de pesquisa e período
de atuação estão definidos conforme segue:



Coordenador Projeto de Pesquisa
Cota de
Bolsa

Período das
Bolsas

ANDRESSA DA 
SILVEIRA 

048461 –  Tecnologias como possibilidades para o
cuidado  de  crianças  e  adolescentes  com
necessidades especiais de saúde

1 bolsa
01/05/2019 a
31/12/2019

ANGELA GIOVANA 
BATISTA

049845 – Percepção do consumo de alimentos com
propriedades funcionais

1 bolsa
01/05/2019 a
31/12/2019

ELAINE MARIA 
LUCAS GONSALES

046190  –  Diversidade  e  conservação  de  anfíbios
em campos e florestas de interior, sul do Brasil

1 bolsa
01/05/2019 a
31/12/2019

IONE MARIA PEREIRA 
HAYGERT VELHO

040611 – Produção e composição bromatológica de
fenos  de  leguminosas  –  Experimentação  e
Matanálise

1 bolsa
01/05/2019 a
31/12/2019

JOÃO PEDRO VELHO

050686  –  Produção  de  grãos  de  triticale(X
Triticosecale  Wittmack)  e  de  linhaça  (Linum
usitatissimum),  reidratados  e  ensilados  para
alimentação e nutrição de ruminantes

1 bolsa
01/05/2019 a
31/12/2019

JULIANA SARUBBI
040128  –  Contribuições  para  metodologias  de
avaliação do bem-estar animal

1 bolsa
01/05/2019 a
31/12/2019

LEILA MARIZA 
HILDEBRANDT 

050501 –  O cuidar  de  uma pessoa com Câncer:
Vivências de cuidadores familiares

1 bolsa
01/05/2019 a
31/12/2019

LEONARDO BIGOLIN 
JANTSCH

050997  –  Perfil  de  Internações  Hospitalares  de
Crianças e Adolescentes em Tratamento Oncológico
no Rio Grande do Sul

1 bolsa
01/05/2019 a
31/12/2019

MARTA COCCO DA 
COSTA

050008  –  A pessoa  com  deficiência  no  contexto
rural: significados para os Agentes Comunitários de
Saúde

1 bolsa
01/05/2019 a
31/12/2019

NEILA SANTINI DE 
SOUZA

050739  –  Perfil  de  Crianças  e  Adolescentes
Atendidos em Serviço de Emergência  por  causas
Externas

1 bolsa
01/05/2019 a
31/12/2019

NELSON GUILHERME 
MACHADO PINTO

048135  –  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e
planejamento na administração pública: um estudo
comparativo nos municípios da Região Sul do Brasil

1 bolsa
01/05/2019 a
31/12/2019

RICARDO 
ZAMBARDA VAZ

051082 –  Fatores pré-abate relacionados ao bem-
estar animal e as contusões em carcaças bovinas

1 bolsa
01/05/2019 a
31/12/2019

TIAGO ZARDIN 
PATIAS

048185 – Estruturação do Arranjo Produtivo Local
do Leite na região do Corede Rio da Várzea

1 bolsa
01/05/2019 a
31/12/2019

5. DOS REQUISITOS EXIGIDOS DO ACADÊMICO PARA INDICAÇÃO

5.1 Estar  regularmente  matriculado  na  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  em  cursos  de
graduação ou cursos de nível médio e/ou profissionalizante das escolas técnicas da Universidade
Federal de Santa Maria.

5.2 Estar  cadastrado  no  projeto  de  pesquisa  vigente,  na  categoria  de  “participante”  ou
“colaborador”. A condição de “bolsista” será adotada automaticamente pelo sistema quando da
indicação do aluno.



5.3 Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no portal do aluno.

5.4 Possuir currículo Lattes atualizado na base do CNPq.

5.5 Possuir conta corrente ativa, no nome e CPF do aluno beneficiário, em qualquer banco, para
viabilizar implantação da bolsa.

5.5.1 Não será realizado o pagamento em contas poupança de qualquer banco, conta fácil da
Caixa Econômica Federal, conta conjunta de qualquer banco ou conta de terceiros.

5.6 Não  ter  vínculo  empregatício  ou  outras  bolsas,  exceto  aquelas  que  possuam  objetivos
assistenciais, de manutenção ou de permanência (RN 017/2006 – CNPq).

5.7  Cumprir  as atividades constantes do plano de atividades do bolsista,  a ser proposto pelo
orientador no ato da inscrição.

5.8 Cumprir os requisitos específicos de cada projeto:

Coordenador
Projeto de
Pesquisa

Requisitos Específicos

ANDRESSA DA SILVEIRA 048461
-  Ser  aluno  do  Curso  de  Graduação  em
Enfermagem entre o 1º até o 8º semestre.

ANGELA GIOVANA BATISTA 049845
- Ser aluno do Curso de Nutrição
- Possibilidade de coleta de dados em Palmeira das
Missões e em Santa Maria

ELAINE MARIA LUCAS GONSALES 046190 - Ser aluno(a) do Curso de Ciências Biológicas

IONE MARIA PEREIRA HAYGERT 
VELHO 040611

- Ser aluno do Curso de Zootecnia
- Participar de grupo de pesquisa

JOÃO PEDRO VELHO 050686
- Ser aluno do Curso de Zootecnia
- Participar de grupo de pesquisa

JULIANA SARUBBI 040128

- Ser aluno do Curso de Zootecnia
- Participar de projeto de pesquisa
-  Ter  experiência  comprovada em manejo  e  bem-
estar de equinos e suínos

LEILA MARIZA HILDEBRANDT 050501
-  Ser  aluno  do  curso  de  enfermagem,  do  5º
semestre em diante. 

LEONARDO BIGOLIN JANTSCH 050997

-  Acadêmico  do  Curso  de  Enfermagem  Campus
Palmeira das Missões;
-  Ter  sido  aprovado  na  disciplina EFM2064  –
BIOESTATÍSTICA, com nota igual ou superior a 7,0

MARTA COCCO DA COSTA 050008
- Ser aluno do Curso de Enfermagem
- Participar do NEPESC

NEILA SANTINI DE SOUZA 050739
- Acadêmico do Curso de Enfermagem do 7 ou 9
semestre.
- Participar de grupo de pesquisa. 

NELSON GUILHERME MACHADO PINTO 048135
- Ser aluno dos Cursos de Administração Diurno ou
Administração Noturno a partir do 2º semestre.

RICARDO ZAMBARDA VAZ 051082

- Ser aluno do Curso de Zootecnia
- Participar do grupo de pesquisa – GECAPEC
- Possibilidade de deslocamento para Santa Maria
para coleta de dados na indústria frigorífica
- Ter cursado a disciplina de Bem Estar Animal ou
disciplinas  afins,  as  quais  terão  maior  peso  na
avaliação.



TIAGO ZARDIN PATIAS 048185
- Ser aluno do curso de Administração;
- Participar do Grupo de Extensão e Pesquisa em
Estratégia Organizacional – GEPEO

5.9 O não atendimento aos itens acima mencionados implicará no cancelamento da bolsa.

6. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO

6.1 Ficha Cadastro do Bolsista (Anexo 1)

6.2 Carta de intenções,  no máximo de 2 (duas) páginas,  fonte Arial  10, espaçamento de 1,5,
descrevendo os motivos que levaram o candidato a participar do processo seletivo para a bolsa do
projeto, bem como das qualificações, habilidades, conhecimentos e experiências (Anexo 2).

6.3 Comprovante  de  matrícula  em  curso  de  graduação  ou  curso  de  nível  médio  e/ou
profissionalizante das escolas técnicas da UFSM.

6.4 Histórico Escolar atualizado (exceto para a seleção realizada com base no item 7.1.1).

6.5 Currículo Lattes atualizado (apenas para a seleção realizada com base no item 7.1.4).

6.6 Todas as documentações devem ser entregues no Gabinete de Projetos.

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

7.1 O processo seletivo ficará a cargo do coordenador do Projeto e será realizado de acordo com
um dos seguintes critérios, dispostos nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4:

7.1.1 Análise da Carta de Intenções e Entrevista:

a)  Carta de Intenções:  será avaliado o interesse,  qualificações,  habilidades,  conhecimentos e
experiências do candidato, e terá peso de 50% da nota.

b) Entrevista: será avaliada a experiência do candidato em relação à participação em projetos de
Pesquisa e/ou Extensão, conhecimento sobre a área do projeto e disponibilidade de tempo para
atender as atividades do projeto, e terá peso de 50% da nota.

7.1.2 Análise da Carta de Intenções e análise do Histórico Escolar:

a)  Carta de Intenções:  será avaliado o interesse,  qualificações,  habilidades,  conhecimentos e
experiências do candidato, e terá peso de 50% da nota.

b) Histórico Escolar: será avaliada a média aritmética das notas do aluno, e terá peso de 50% da
nota.

7.1.3 Análise da Carta de Intenções, análise do Histórico Escolar e Entrevista:

a)  Carta de Intenções:  será avaliado o interesse,  qualificações,  habilidades,  conhecimentos e
experiências do candidato, e terá peso de 40% da nota.

b) Histórico Escolar: será avaliada a média aritmética das notas do aluno, e terá peso de 30% da
nota.

b) Entrevista: será avaliada a experiência do candidato em relação à participação em projetos de
Pesquisa e/ou Extensão, conhecimento sobre a área do projeto e disponibilidade de tempo para
atender as atividades do projeto, e terá peso de 30% da nota.



7.1.4 Análise da Carta de Intenções, análise do Histórico Escolar, análise do Currículo Lattes e
Entrevista:

a)  Carta de Intenções:  será avaliado o interesse,  qualificações,  habilidades,  conhecimentos e
experiências do candidato, e terá peso de 40% da nota.

b) Histórico Escolar: será avaliada a média aritmética das notas do aluno, e terá peso de 20% da
nota.

c) Currículo Lattes: será avaliada a produção científica do aluno, e terá peso de 20% da nota.

d) Entrevista: será avaliada a experiência do candidato em relação à participação em projetos de
Pesquisa e/ou Extensão, conhecimento sobre a área do projeto e disponibilidade de tempo para
atender as atividades do projeto, e terá peso de 20% da nota.

7.2 Os critérios de desempate serão os seguintes:

a) Possuir Benefício Socioeconômico (1º critério de desempate).
b) Ter participado ou participar de ações de pesquisa ou extensão (2º critério de desempate).

7.3 Os critérios de seleção específicos de cada projeto serão os seguintes:

Coordenador Projeto
Processo de

Seleção
Horário e Local da Entrevista

ANDRESSA DA SILVEIRA 048461
Item 7.1.4

Entrevista coletiva

Data: 24/04/2019
Horário: 8h30min
Local:  Sala  07  –  Bloco  02  da
Enfermagem

ANGELA GIOVANA BATISTA 049845
Item 7.1.3

Entrevista individual
Horário: 8h30min
Local: On-line (vídeo-chamada)

ELAINE MARIA LUCAS 
GONSALES

046190
Item 7.1.1

Entrevista Individual
Horário: 13 h
Local: Sala 114 (Bloco Zootecnia)

IONE MARIA PEREIRA HAYGERT
VELHO 040611

Item 7.1.4
Entrevista individual

Horário: 8 h
Local:  Laboratório  de  Bovinocultura
de Leite

JOÃO PEDRO VELHO 050686
Item 7.1.4

Entrevista individual

Horário: 09h30min
Local: Laboratório de Estudos sobre
Interface Planta-Animal

JULIANA SARUBBI 040128
Item 7.1.1

Entrevista individual
Horário: 14 h
Local: Sala 113 – Bloco da Zootecnia

LEILA MARIZA HILDEBRANDT 050501
Item 7.1.3

Entrevista coletiva

Horário: as 8 horas, 
Local:  Sala  7  –  Bloco  1  da
Enfermagem. 

LEONARDO BIGOLIN JANTSCH 050997  Item 7.1.2 -

MARTA COCCO DA COSTA 050008
Item 7.1.1

Entrevista Individual
Horário: 11 h
Local: Sala do NEPESC

NEILA SANTINI DE SOUZA 050739 Item 7.1.2 -

NELSON GUILHERME 
MACHADO PINTO 048135

Item 7.1.3
Entrevista Individual

Horário: 9:00
Local: Sala 101 – Bloco da ADM

RICARDO ZAMBARDA VAZ 051082
Item 7.1.3

Entrevista individual
Horário: 08h30min
Local: Sala 101 – Bloco da Zootecnia

TIAGO ZARDIN PATIAS 048185
Item 7.1.1

Entrevista Coletiva
Horário: 16 h
Local: Sala 212 do prédio 1



8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, CLASSIFICAÇÃO E INDICAÇÃO DO BOLSISTA
 
8.1 Os resultados preliminares serão divulgados no dia 25 de abril,  sendo que os candidatos
inscritos poderão interpor pedido de reconsideração contra o resultado inicial no dia 26 de abril. A
análise dos pedidos de reconsideração será realizada pelo coordenador do projeto no dia 29 de
abril.

8.2 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final.

8.3 O resultado final de seleção será divulgado no dia 29 de abril no site do Campus de Palmeira
das Missões e mural do Gabinete de Projetos a partir das 14 horas.

8.4 Coordenador do Projeto de Pesquisa deverá manter arquivo com as informações do Processo
Seletivo,  sob  sua responsabilidade,  contendo:  Candidatos  Inscritos  para  o  Processo  Seletivo,
Tabela com o Resultado Final do Processo Seletivo, Nome e Documentação do Bolsista aprovado.

8.5 O coordenador do projeto deverá indicar o bolsista através do Portal do Professor até o dia 30
de abril de 2019.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1  A seleção  do  bolsista  é  prerrogativa  do  Coordenador  do  Projeto  e  será  de  sua  inteira
responsabilidade,  respeitando  a  Resolução  01/2013  e  a  RN  023/2008  do  CNPq.  Cabe  ao
coordenador do Projeto a definição dos requisitos para seleção dos bolsistas, a realização da
avaliação e seleção dos bolsistas e o julgamento dos recursos. 

9.2 A entrega da documentação é responsabilidade do acadêmico.

9.3 A bolsa de iniciação científica não gerará qualquer vínculo empregatício entre o bolsista de
pesquisa e a UFSM.

9.4 O bolsista poderá ser desligado de sua função, a qualquer tempo, nos seguintes casos:

a) por proposta do coordenador, desde que justificada por escrito.

b) por solicitação do próprio bolsista, por escrito.

9.5 Os casos omissos serão apreciados pelo Coordenador do Projeto.

9.6 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail:  gapcampuspm@ufsm.br ou pelo telefone
(55) 3742-8837.

Palmeira das Missões, 17 de abril de 2019.

Suélen Ghedini Martinelli
Gabinete de Projetos 

Campus de Palmeira das Missões

mailto:gapcampuspm@ufsm.br


ANEXO 1

INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – FIPE 2019

FICHA DE CADASTRO DO BOLSISTA

Nome do Projeto: _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Coordenador:__________________________________________________________________

Nome do aluno:                                                                                                                                        

Curso:                                                                                                                                                       

Matrícula:                                                                                                                                                 

Endereço:                                                                                                                                                 

RG:                                                                    CPF:                                                                                   

E-mail:                                                                                              Telefone:                                               

Trabalha na área do projeto ou atua em projetos desta área? Quais?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Disponibilidade de horários para atuar no projeto:

Dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã

Tarde



ANEXO 2 – MODELO DE CARTA DE INTENÇÕES 

Eu,  (nome  completo),  portador  do  RG  ________________,  CPF  ___________________,
estudante do curso _____________________ da UFSM campus Palmeira das Missões, tenho
interesse em participar do projeto de pesquisa (nome do projeto). 

(Descrever os motivos que levaram o candidato a participar do processo seletivo para a bolsa do
projeto, bem como das qualificações, habilidades, conhecimentos e experiências. OBS: máximo
de 2 (duas páginas), fonte Arial 10, espaçamento de 1,5).
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