EDITAL 23/2018 - Resultado do Processo de Seleção de Estudantes Intercambistas
Internacionais para bolsa de Iniciação Científica - PIBIC – PUCPR

A Coordenação de Iniciação Científica, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e
Inovação, no uso de suas atribuições, informa à comunidade universitária da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná́ (PUCPR) o Resultado do Processo de Seleção de Estudantes
Intercambistas Internacionais para bolsa de Iniciação Científica - PIBIC – PUCPR.

Estudante
Sophie Gnoato

Professor Orientador
Título do projeto
Prof. Carlos Augusto Henning Evaluation of the use of n-butanol as
fuel for internal combustion engines of
Laurindo
central ignition

Antonio Silvio de Letteriis

Prof. Carlos Augusto Henning Evaluation of the use of n-utanol as
fuel for internal combustion engines of
Laurindo
central ignition

 IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA
O período de implementação será de 04/09 e 05/09/2018. Será enviado o termo de concessão
de bolsa para e-mail do estudante e professor, o qual deverá ser preenchido impresso em duas
vias e assinado. Este documento deve ser entregue na reunião do dia 04/09 no setor do PIBIC.
 Número de bolsas concedidas: 02
 Vigência da bolsa: 3 meses
 Valor da bolsa: R$ 400,00/mês (quatrocentos reais mensais) para 20 horas de atividades
semanais.
 Pagamento: Por meio de ordem de pagamento disponibilizada no banco BRADESCO (Agência
localizada no térreo do prédio administrativo da PUCPR) nas seguintes datas:



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS

Reunião inicial

04/09/2018
Horário: 14h00
Local: Sala Aleijadinho – Térreo do prédio
Administrativo
Presença obrigatória dos estudantes
aprovados e professor orientador

Implementação da bolsa
Período de vigência

04/09 e 05/09/2018
05/09 à 30/11/2018

Apresentação dos resultados No XXVI SEMIC
parciais da pesquisa
Relatório final
23/08 à 26/11/2018

Maiores informações entrar em contato pelo endereço: exchange@pucpr.br

A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação reserva-se o direito de resolver os casos
omissos e as situações não previstas no presente Edital.

Curitiba, 03 de setembro de 2018.

Profa. Cleybe H. Vieira
Coordenadora da Iniciação Científica

Profa. Paula Cristina Trevilatto
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

