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EDITAL 09/2020 - Resultado do Processo de Seleção para Bolsas de Iniciação Científica e  
                               Tecnológica PIBIC Master - Combined Degree 

 

A Coordenação de Iniciação Científica da PUCPR, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação, divulga à comunidade científica da PUCPR o resultado do processo de seleção do PIBIC Master 

– Combined Degree para a vigência a partir de maio de 2020, na forma de listas dos projetos 
contemplados ordenados por ordem alfabética do nome do Professor Orientador e não por 
classificação: 

 

Título do projeto: Definição de modelos de extração de informações do prontuário do paciente com 
técnicas de processamento de linguagem natural com foco na promoção da saúde. 
Estudante: João Vitor Andrioli de Souza 
Curso de Graduação: Ciência da Computação 
Orientador: Claudia Maria Cabral Moro Barra 
PPG:PPGTS 
Mobilidade Internacional: 
-Período: setembro/2020 a fevereiro de 2021 
-Destino: University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland (HES-SO) - Geneva - Suíça 
Vigência da Bolsa: maio/2020 a junho/2022 - 26 meses 
 
 

Título do projeto: Desenvolvimento de grânulos ósseos bovino impregnados com nanopartículas de prata 

para enxertos odontológicos. 
Estudante: Geiziane Aparecida Goncalves 
Curso de Graduação: Farmácia 
Orientador: Felipe Francisco Bondan Tuon 
PPG:PPGCS 
Vigência da Bolsa: maio/2020 a junho/2021 - 14 meses 
 
 
Título do projeto: Análise da imunoexpressão tecidual de xiap em amostras de gliomas pediátricos e sua 
relação com fatores clínicopatológicos e prognósticos. 
Estudante: Rafaela Chiuco Zeni 
Curso de Graduação: Medicina 
Orientador: Lucia de Noronha 
PPG:PPGCS 
Vigência da Bolsa: maio/2020 a dezembro/2022 - 32 meses 
 
 
Título do projeto: A saúde por meio dos periódicos: Prescrições alimentares às mulheres grávidas nas 
publicações do Brazil médico (1930 - 1945). 
Estudante: Paula Purim Manfredini 
Curso de Graduação: História 
Orientador: Maria Cecilia Barreto Amorim Pilla 
PPG:PPGDH 
Vigência da Bolsa: maio/2020 a junho/2021 - 14 meses 
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Título do projeto: Políticas de acesso à educação superior: A inserção de estudantes PROUNI na 

universidade. 
Estudante: Polyana Raquel Pedroso 
Curso de Graduação: Psicologia 
Orientador: Maria Lourdes Gisi 
PPG:PPGE 
Vigência da Bolsa: maio/2020 a julho/2021 - 14 meses 
 
 

Título do projeto: Avaliação da citotoxicidade e genotoxicidade da membrana amniótica recelularizada com 

células-tronco mesenquimais para validação de produto destinado ao tratamento de lesões da cartilagem 
articular. 
Estudante: Henrique Trigo de Castro Junior 
Curso de Graduação: Ciências Biológicas 
Orientador: Paulo Roberto Slud Brofman 
PPG:PPGCS 
Vigência da Bolsa: maio/2020 a junho/2021- 14 meses 
 
 

Título do projeto: Caracterização genética de células-tronco hematopoiéticas e células-tronco 

mesenquimais de pacientes com leucemia mielóide aguda (LMA) 
Estudante: Mateus de Oliveira Lisboa 
Curso de Graduação: Ciências Biológicas 
Orientador: Paulo Roberto Slud Brofman 
PPG:PPGCS 
Mobilidade Internacional: 
- Período: setembro/2020 a fevereiro de 2021 
-Destino: University of Manitoba - Manitoba - Canadá 
Vigência da Bolsa: maio/2020 a junho/2022 - 26 meses 
 
 
Título do projeto: Regulação dos parâmetros oxidativos, comportamenais e carcinogênicos mediados pelo 
exercício físico em animais com glioblastoma experimental. 
Estudante: Luis Felipe Beltrão Marqueze 
Curso de Graduação: Nutrição 
Orientador: Ricardo Aurino De Pinho 
PPG:PPGCS 
Vigência da Bolsa: maio/2020 a  abril/2022 - 24 meses 
 
 
Título do projeto: Associação entre acessibilidade e uso do transporte público e o nível de atividade física 
em idosos da cidade de Curitiba-PR. 
Estudante: Milena Franco Silva 
Curso de Graduação: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Rodrigo Siqueira Reis 
PPG:PPGTU 
Mobilidade Internacional: 
-Período: setembro/2020 a fevereiro de 2021 
-Destino: Washington University in St. Louis - St. Louis – Estados Unidos da América 
Vigência da Bolsa: maio/2020 a novembro/2021 - 19 meses 
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Título do projeto: As ações do estado na ditadura militar: A violência aos professores e estudantes do 
Paraná a partir do arquivo DOPS (1964- 1985). 
Estudante: Rivaldo Dionizio Candido 
Curso de Graduação: Ciências Sociais 
Orientador: Valquiria Elita Renk 
PPG:PPGDH 
Vigência da Bolsa: maio/2020 a junho/2021 - 14 meses 
 
 

Período de reconsideração: De 30/04 a 05/05, enviando argumentação para e-mail pibicpr@pucpr.br 
 
 
Atenção: Em função do cenário atual da pandemia do COVID-19, todas as viagens internacionais estão 
suspensas no momento. É de responsabilidade do professor orientador verificar com a instituição parceira 
destino do estudante, a viabilidade da viagem na data prevista e o ajuste do período, caso seja necessário. 
A coordenação da iniciação científica deve ser comunicada por escrito de qualquer ajuste realizado. 
 
Procedimento para implementação: 
 
a) O período de implementação vai de 06 a 08 de maio de 2020. 

 
b) O Professor Orientador e o estudante devem preencher o termo de concessão de bolsa (que será 

enviado por e-mail), informando os dados obrigatórios dentro do período estipulado; 
 

c) Estudante deverá enviar via e-mail para o endereço: pibicpr@pucpr.br uma cópia do termo de 
concessão de bolsa, devidamente preenchido e assinado e uma cópia dos seguinte documentos: 

- RG e CPF; 
- Comprovante de residência (atualizado); 
- Atestado de matrícula comprovando estar regularmente matriculado no 1º semestre de 2020, pode 
ser retirado no Siga Online, com código verificador (QR code); 
- Cópia do cartão bancário. 
 

d) O processo de implementação somente será finalizado após o estudante entregar os documentos acima 
no prazo estipulado neste edital, não serão aceitos documentos fora do prazo; 
 

e)  O estudante deverá ter uma conta corrente própria e individual, em banco de sua preferência (contas-
poupança, conta fácil e/ou conjunta não serão aceitas); 
 

f) 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, 
portanto não será aceita. Verificar a modalidade de sua conta diretamente na Caixa Econômica Federal. 

 
 
 
 
 

http://www.pucpr.br/
mailto:pibicpr@pucpr.br
mailto:pibicpr@pucpr.br


Pontifícia Universidade Católica do Paraná Pró-Reitoria 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Diretoria de Pesquisa 
Coordenação de Iniciação Científica - PIBIC 

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 

 

 

Informações gerais para efetivação do período de mobilidade (quando houver): 

a) É responsabilidade do estudante providenciar o visto de entrada no país de destino, incluindo quaisquer 
custos relacionados; 

 

b) O pedido de compra das passagens deve ser feito com, no mínimo, 40 dias corridos de antecedência da 
data da partida, exclusivamente mediante apresentação do visto. Se ocorrerem atrasos que impactem 
na data prevista, é de responsabilidade do professor orientador o ajuste do período de mobilidade, 
respeitando o número de bolsas previsto em edital; 
 

c) A compra da passagem é realizada pela equipe PIBIC e segue a política de viagens do Grupo Marista. 
 

 
 

Curitiba, 29 de abril de 2020. 
 
 
 
            Profª. Cleybe Vieira      Profª. Paula Cristina Trevilatto 
         Coordenadora do PIBIC             Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
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