Pontifícia Universidade Católica do Paraná Pró-Reitoria
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Diretoria de Pesquisa
Coordenação de Iniciação Científica - PIBIC

EDITAL 12/2019 – Resultado do Processo de Seleção Especial para o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) – Pesquisa na Empresa
Coordenação de Iniciação Cientifica e a Agência PUC, ambos vinculados a Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação, no uso de suas atribuições, divulga à comunidade científica da PUCPR o Resultado
do Processo de Seleção do PIBITI - Pesquisa na empresa, na forma de listas dos projetos contemplados
ordenados por ordem alfabética do nome do Professor Orientador e não por classificação:

Nome do orientador

Alceu de Souza Britto
Junior

Altair Olivo Santin

Cinthia Bittencourt
Spricigo
Cynthia França
Wolanski Bordin
Eliane Cristine
Francisco Maffezzolli
Fernando Bittencourt
Luciano
Fernando Bittencourt
Luciano

Área de atuação
Processamento de
Imagem, IA, Machine
Learning
IoT, IA, Data Mining,
UX, Realidade
Virtual/Aumentada,
Virtualização/Cloud,
Blockchain
Inteligência artificial
Aplicada ao Varejo e à
Educação

Cosméticos

Empresa
Parceira

UNIVISION

Siemens

DOD Vision

O Boticário

Marketing - Análise
4KST
preditiva, IA, Maching
learning
Análises laboratoriais e
biotecnologia - Ciências Imunova
Agrárias
Análises laboratoriais e
biotecnologia - Ciências Imunova
Agrárias

Julio Cesar Nievola

Inteligência artificial
Aplicada ao Varejo e à
Educação

Julio Cesar Nievola

Data Mining

DOD Vision

Siemens

Título do Plano de Trabalho
do Aluno

Nome do
estudante

Pré-processamento e extração
de features de textos jurídicos

Isabella Correia
Bezerra

Contabilização de consumo
residencial de energia elétrica
baseado em Blockchain

Bruno Willian
Conke das
Neves

Desenvolvimento de assistente
pessoal para pessoas com
deficiência visual na plataforma
Blackboard
Métodos alternativos: teste de
irritação ocular na indústria
cosmética.
Mapeamento das ações de
marketing digital sobre produto
para o mercado financeiro

A ser indicado
Franciane de
Oliveira

A ser indicado

Produção de Aflatoxinas em
escala piloto

A ser indicado

Produção de Fusariotoxinas em
escala

A ser indicado

Seleção de características mais
adequado para previsão do
A ser indicado
desempenho de alunos em
cursos Ead.
Avaliação comparativa de svm e
A ser indicado
lstm para
previsão de demanda

Rua Imaculada Conceição, 1155 Prado Velho CEP 80215 901 Curitiba Paraná Brasil Caixa
Postal 17315 CEP 80242 980 Tel.: 3271-2112 – 3271-1165
www.pucpr.br

Pontifícia Universidade Católica do Paraná Pró-Reitoria
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Diretoria de Pesquisa
Coordenação de Iniciação Científica - PIBIC

Luiz Fernando
Bianchini

Inteligência artificial
Aplicada ao Varejo e à
Educação

Patrícia Maria Stuelp
Campelo

Cosméticos

Sheila Reinehr

Engenharia de
Software

Sheila Reinehr

Engenharia de
Software

DOD Vision
O Boticário

UNIVISION
UNIVISION

Validação de assistente pessoal
para pessoas com deficiência
visual na plataforma Blackboard
Desenvolvimento de sebócitos
in vitro
Melhoria de processos em
startups: uma abordagem
multimodelos – práticas de
engenharia de software
Melhoria de processos em
startups: uma abordagem
multimodelos – devops

A ser indicado
Thalinee
Cappelletti Hack
Ana Paula
Schran de
Almeida

A ser indicado

Obs.: Os projetos que concorrem a bolsa com parceria da empresa O Boticário encontram-se em análise.
Será lançado um edital complementar.
Vigência das bolsas: 12 meses (20/08/2019 a 19/08/2020)
Adesão ao programa: 24 a 26/06/2019 com a entrega da documentação.
Período de reconsideração: O período para pedido de reconsideração do resultado deste edital é 24 e 25
de junho de 2019, devendo ser enviado e-mail com a devida argumentação para pibicpr@pucpr.br
Elegibilidade do estudante
 Estar regularmente matriculado no curso de graduação no Campus Curitiba da PUCPR até o término do
período da vigência deste edital (agosto de 2020);
 Ter currículo cadastrado na plataforma Lattes no CNPq (atualizado em julho de 2019);
 Ser selecionado e indicado pelo orientador;
 Estudantes contemplados com a bolsa PIBITI – Pesquisa na Empresa não poderão ter vínculo
empregatício, nem realizar estágio remunerado durante a vigência da bolsa; os estudantes deverão
dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa;
 Estudantes com bolsas de financiamento (bolsa rotativa PUCPR, FIES ou PROUNI), poderão participar do
programa e concorrer as bolsas;
 O estudante não poderá participar de nenhum outro programa simultaneamente (ex: PIBIC, PIBITI,
PIBID, PIBEP, Apple Academy, etc.), mesmo na modalidade voluntária.
Procedimento para adesão:
a) O Professor Orientador e o estudante devem preencher a ficha cadastral que será enviada por e-mail,
informando os dados obrigatórios;
b) O estudante deverá entregar 1 cópia dos documentos listados abaixo no setor do PIBIC (térreo do prédio
administrativo):
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- RG e CPF;
- Comprovante de endereço, dentro da validade de 3 meses (pode ser boleto de mensalidade da PUCPR);
- Cópia: atestado de matrícula na PUCPR, podendo ser retirado no portal do aluno em serviços online, com
código validador;
- Cópia: cartão bancário da conta corrente individual (serão aceitos: contrato de abertura de conta, extrato
bancário, documento oficial do banco digitado e não manuscrito que comprove os dados bancários do
bolsista).
c) O bolsista deverá entregar todos os documentos no setor do PIBIC, térreo do prédio administrativo, das
8h00 às 17h30, dentro do prazo estipulado.
IMPORTANTE: OS dados da conta corrente obrigatoriamente devem estar em nome do próprio bolsista.
Não são aceitas: conta poupança, conta salário, conta caixa fácil, conta fácil do Bando do Brasil e conta
conjunta. Conta corrente individual da Caixa Econômica Federal que não tenha a OPERAÇÃO 023 poderá
apresentar incompatibilidade no processo de pagamento, por não se tratar de conta corrente individual.
Verificar a modalidade de sua conta diretamente na Caixa Econômica Federal.
d) O processo de implementação somente será finalizado após a entrega do atestado de matrícula do 2º
semestre de 2019 no período de 05 a 09 de agosto de 2019.
e) Será realizada uma reunião para assinatura do termo de concessão de bolsa e discussão de propriedade
intelectual com data a ser marcada.
A PRPPI reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital.

Curitiba, 19 de junho de 2019.

Profª Drª Cleybe H. Vieira
Coordenadora da Iniciação Científica

Profº Drº Fernando Bittencourt Luciano
Diretor da Agência PUC Inovação e Tecnoparque

Profª Drª Paula Cristina Trevilatto
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
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