
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

COORDENADORIA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

27/07/2015

NOME PROFESSOR
MODALIDADE DE ORIENTAÇÃO / 

TIPO DE BOLSA RECEBIDA
SETOR DEPARTAMENTO BANPESQ PROJETO APROVADO

ERRATA 2 DO RESULTADO EDITAL 2015
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(Programa Institucional de Iniciação Científica)

Atenção! Consulte o calendário de atividades na página www.prppg.ufpr.br/atividades para se inteirar do período de inserção de alunos no sistema.

Atenção!! Conforme estabelecido no Caderno de Normas, o professor aprovado no Edital 2015 poderá inserir no Sistema até 4 alunos por Programa (PIBIC, PIBIC Af, 

PIBIC EM e PIBITI) limitado a 10 no conjunto dos Programas e Projetos.

Atenção!!! O professor escolherá em qual projeto e qual aluno receberá a bolsa Remunerada. O aluno que receberá a bolsa remunerada deverá ser indicado no 

sistema com o número 1 no momento do cadastro.

Dicas de como inserir alunos no sistema: veja no final dessa listagem



ANA VITORIA FISCHER DA 

SILVA
1 (uma) bolsa PIBIC CNPq

Ciências 

Biológicas
Fisiologia 2013017334

IMPACTO DO USO DE BETAÍNA NO CRESCIMENTO E 

MATURAÇÃO DA MUCOSA INTESTINAL DE FRANGOS 

DE CORTE.

Carlos Eduardo Rocha 

Garcia
1 (uma) bolsa PIBIC CNPq Ciências da Saúde Farmácia 2015017307

Derivados do urucum como substituintes de 

antioxidantes sintéticos em produtos cárneos

Fábio Hansen 1 (uma) bolsa PIBIC CNPq

Artes, 

Comunicação e 

Design

Comunicação Social 2013016398 Práticas no ensino de criação publicitária

2014017306

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODO 

MICROBIOLÓGICO PARA DETERMINAR A 

CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA DE COMPOSTOS 

ANTIMICROBIANOS ATRAVÉS DA 

ESPECTROFOTOMETRIA

2012003713

Caracterização no estado sólido, estudos de pré-

formulação e desenvolvimento de formas 

farmacêuticas sólidas de liberação entérica contendo 

cloridrato de duloxetina

HERTEZ WENDEL DE 

CAMARGO
1 (uma) bolsa PIBIC CNPq

Artes, 

Comunicação e 

Design

Comunicação Social 2014016188
ETNOGRAFIAS URBANAS: MITOS, CONSUMO E 

NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS

Lilian Tonelli Manica 1 (uma) bolsa PIBIC CNPq
Ciências 

Biológicas
Zoologia 2014017164

Seleção sexual em plumagem e exibições 

comportamentais de voo e canto de aves Neotropicais

Rodrigo André Caetano 1 (uma) bolsa PIBIC CNPq Ciências Exatas Física 2013017145
PROPRIEDADES ELETRÔNICAS DEPENDENTES DO SPIN 

EM MOLÉCULAS HELICOIDAIS

Fabio Seigi Murakami 1 (uma) bolsa PIBIC CNPq Ciências da Saúde Farmácia



* Caso não lembre ou não possua senha: 

         Nome Completo*:

         CPF*:

         Matrícula (GRR)*:

         Data de

Nascimento*:

         RG - Número*:

g) Aparecerá uma mensagem de que o upload e o cadastro foram feitos com sucesso. O professor e o aluno receberão um e-mail de confirmação.

Clique no link "Esqueceu sua SENHA?". Na nova janela que será aberta, digitar o CPF no campo “Login com CPF para ORIENTADOR no Programa da IC:” (segundo campo) e clicar em 

“Enviar senha”. ATENÇÃO: não digitar e-mail nesse campo. Parece receber a nova senha, o CPF deve ser digitado. A senha será enviada para o e-mail do orientador.;

** Dados do aluno a serem informados no momento do cadastro:

a) Acessar www.ic.ufpr.br; 
b) Na tela azul, digitar em usuário o CPF do orientador (sem espaço, ponto, traço; não realizar a ação copiar e colar para não levar espaços em branco, somente digitar) e 

senha* pessoal e clicar em “Entrar”;
c) Será aberta nova tela em que os alunos deverão ser inseridos abaixo do título “Edital 2015”;

d) Clicar no botão laranja “+ Cadastrar novo aluno”;

e) Na tela seguinte, preencher o CPF do aluno e clicar em “+ Cadastrar”;

f) Na tela seguinte, preencher os dados** do aluno, anexar os documentos*** necessários, e clicar em “Enviar”;

COMO INSERIR ALUNO NO SISTEMA

A inserção de alunos ocorre somente via sistema online:

http://www.ic.ufpr.br/


         RG - Orgão Emissor*:

         RG - UF*:

         RG - Data Expedição

:

         Curso*:

         Turno do Curso*:

         Endereço*:

         Bairro*:

         CEP*:

         Cidade*:

         Estado*:

         Telefone 1*: (preencher somente números, sem espaços, traços ou parênteses)

         Telefone 2: (preencher somente números, sem espaços, traços ou parênteses)

         E-mail Primário*: (favor não cadastrar e-mail do hotmail, devido a incompatibilidade com o provedor de e-mail da UFPR)

         E-mail Secundário: (favor não cadastrar e-mail do hotmail, devido a incompatibilidade com o provedor de e-mail da UFPR)

         Nome do Pai*:

         Nome da Mãe*:

         Link Lattes*:

         Título do Plano*:

*** Documentos do aluno a serem inseridos como anexo em formato .pdf no momento do cadastro:

·         Plano de Trabalho (modelo disponível em http://www.prppg.ufpr.br/documentos_ic)

         Comprovante de Matrícula

         Agência*: (pagamento de bolsas de Iniciação Científica são pagas somente pelo Banco do Brasil)

         Conta*: (pagamento de bolsas de Iniciação Científica são pagas somente pelo Banco do Brasil)

         Bolsa Solicitada*: (solicitar bolsa remunerada não é garantia de que o aluno virá a receber. Dependerá da disponibilidade e distribuição das bolsas de acordo com a classificação do 

professor no Edital).

http://www.prppg.ufpr.br/documentos_ic

