
  

 

EDITAL 07/2019 - SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA RENAULT 
(Fundação Araucária/Renault - CHAMADA PÚBLICA 06/2019) 

 
A Comissão de Seleção e Avaliação de Bolsistas, designada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, para atendimento ao Projeto Cooperação FA&Renault/UFPR, em edital aprovado 
(06/2019), vem à comunidade acadêmica da UFPR divulgar a chamada interna para preenchimento 
de vagas para bolsistas nas modalidades de graduação e pós-graduação. 
 
1. OBJETIVO 
  
A Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná 
(FA), em parceria com a Renault do Brasil, selecionou alguns projetos para realizar em parceria com a 
UFPR. O Objetivo é incentivar a articulação entre instituições de ensino superior, institutos de 
pesquisa e a Renault do Brasil, oportunizando parceria na formação de futuros profissionais. Além 
disso, os temas procuram fortalecer o aprendizado de estudantes em práticas diferenciadas 
relacionadas ao universo dos automóveis. 
 
2. INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser feitas por e-mail ao professor responsável pelo tema de interesse, segundo 
a tabela abaixo, de 23/09/2019 até as 17 horas de 26/09/2019 .  
 
3. VAGAS 
 

N.º 
TEMA 

CP 
06/2019 

GRADUAÇÃO MESTRADO TEMA ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

14 1  

Desenvolvimento de 
ambientes de realidade 
virtual e colaborativos 

Expressão Gráfica Márcio Fontana Catapan 
marciocatapan@ufpr.br 

24  1 

Desenvolvimento / 
aprimoramento 

ferramentas de gestão de 
estoques e fluxos 

Engenharia de 
Producação - 

Pesquisa 
Operacional 

José Eduardo Pécora 
Junior 

pecora@ufpr.br 

 
4. BOLSAS 
 
Nível de Graduação: aluno de graduação cursando o 4º ou 5º ano (5º ano com vínculo acadêmico no 
mínimo até julho de 2020), para exercer atividades técnicas de nível intermediário e de média 
complexidade na Fábrica da Renault do Brasil, situada em São José dos Pinhais - PR. A carga horária 
dedicada ao projeto será de 24 horas semanais, e o valor da bolsa é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais) por até 12 meses. 



  

 

 
Nível de Mestrado: aluno matriculado em programa de pós-graduação stricto sensu - mestrado, para 
exercer atividades de nível superior envolvendo técnicas e métodos específicos na Fábrica da Renault 
do Brasil, situada em São José dos Pinhais - PR. A carga horária dedicada ao projeto será de 24 horas 
semanais, e o valor da bolsa é de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por até 12 meses. 
  
5. REQUISITOS DO CANDIDATO 
 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação stricto sensu da 
Universidade Federal do Paraná; 

b) Não ter vínculo empregatício e não acumular bolsas de estudo; 
c) Disponibilizar no mínimo 24 horas semanais em horário comercial (das 8h às 17h) para 

permanência na empresa, situada em São José dos Pinhais - PR, durante 12 meses consecutivos; 
d) Para alunos de mestrado, disponibilizar 16 horas para atividades de pesquisas na UFPR; 
e) Atender ao disposto no Anexo I, que trata dos temas, resumo das atividades e perfil exigido do 

bolsista; 
f) Se comprometer com a confidencialidade de todas as informações relacionadas ao projeto; 
g) Possuir conta no Banco do Brasil. 

 
6. PROCESSO SELETIVO 
 
O candidato deve procurar o professor responsável por cada tema para agendar uma entrevista até o 
dia 26/09/2019. Após a divulgação dos resultados em 27/09/2019, os recursos poderão ser 
apresentados até as 17h00 do dia  01/10/2019. O resultado final será divulgado em 01/10/2019 as 
18h00..  
 
Cronograma do edital: 
23 a 26/09/2019 - inscrições; 
27/09/2019 - divulgação dos resultados; 
01/10/2019 (até as 17h00) - apresentação de recursos à Comissão de Seleção; 
01/10/2019 as 18h00 -  divulgação de seleção final; 
04/10/2019 - data limite para envio dos nomes dos bolsistas para a Fundação Araucária; 
A partir de novembro de 2019 - início das atividades na Renault, condicionada a aprovação dos 
bolsistas pela Fundação Araucária. 
 
Documentação para processo seletivo: 
 Currículo Lattes atualizado; 
 Comprovante de matrícula e histórico escolar. 

 
 
 
 



  

 

7. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA TEMA 
 
Além dos requisitos exigidos no item 5, é necessário o candidato atender as condições específicas de 
cada tema, descritos a seguir: 
 
Tema 14: Desenvolvimento de ambientes de realidade virtual e colaborativos 
Subtema: Desenvolvimento de ambientes de realidade virtual para imersão e colaboração entre 
usuários utilizando como equipamentos: computadores com alta capacidade de processamento de 
imagens (MSI) e HTC Vive (Óculos de imersão virtual). 
 Ser aluno de graduação a partir do 4º ano do curso de Bacharelado em Expressão Gráfica da 

UFPR, com formatura a partir de julho de 2020; 
 Ter cursado a disciplina Desenho Mecânico II e III, Modelagem 3D e Animação I e II mediante 

comprovante; 
 Ter disponibilidade de horário para se dedicar as atividades na Renault além das atividades de 

pesquisa do curso de Graduação em Expressão Gráfica na UFPR. 
 

Critérios para Seleção: além de preencher os requisitos acima e para fins de seleção, o estudante 
deverá demonstrar perfil para atuar em pesquisas junto à empresa Renault, possuindo 
conhecimentos do mercado automotivo, conhecimento de ADAS e pesquisa de tendências. 
 
Tema 24: Desenvolvimento / aprimoramento ferramentas de gestão de estoques e fluxos 
Subtema: Ocupação otimizada das superfícies fabris, notadamente das áreas de logística, visando 
atender adequadamente a novas demandas (aumento de capacidade de produção, novos projetos) e 
fazer a boa correspondência com os fluxos de manufatura. 
 
 Ser aluno de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFPR na 

área de pesquisa “Pesquisa Operacional”;. 
 Ter disponibilidade de no mínimo 24 horas semanais para se dedicar as atividades na Renault, 

dentro do período das 8h às 17h.; 
 Ter cursado as disciplinas de Programação Linear, Programação Inteira e Simulação 

Computacional, ou disciplinas similares; 
 Inglês fluente.  

 
Critérios para Seleção: análise de currículo, histórico escolar e entrevista.  
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os casos omissos serão apreciados pela Comissão de Seleção e Avaliação de Bolsistas da PRPPG. 
 

 
Curitiba, 23 de setembro de 2019 



  

 

ANEXO I – CARACTERIZAÇÃO GERAL DE TEMAS, SUBTEMAS E REQUISITOS 

PARA OS BOLSISTAS 

 

 

 

 

 


