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Edital de abertura de processo seletivo – Bolsista de iniciação científica 
 
 O Laboratório de Materiais Poliméricos – LAMAP torna pública a abertura 

de processo seletivo para o preenchimento de 2 (duas) vaga(s) para bolsista de 

iniciação científica - graduação relacionadas ao projeto “Desenvolvimento de 

polímeros hidrossolúveis à base de poli(ácido acrílico) reticulado com derivados 

de ácidos graxos e emprego como espessante em formulações de álcool gel”, 

projeto vinculado ao Edital PROIND 2020 – UFPR NO COMBATE À COVID-19 

e à instrução normativa IN-03/2020 CPI/PROPLAN. 

 As vagas destinam-se aos alunos de graduação dos cursos de química, 

engenharia química e/ou farmácia e estão assim distribuídas: 

 - 1 vaga direcionada a um aluno do curso de farmácia. 

 - 1 vaga direcionada a um aluno do curso de química ou engenharia 

química. 

 

 Requisitos para concorrer às bolsas 

 - Ser aluno regularmente matriculado na UFPR. 

 - Ser aluno dos cursos de química, engenharia química ou farmácia. 

 - Estar, no mínimo, no 2º período do seu curso. 

 - Desejável já ter cursado disciplinas de química orgânica fundamental 

(CQ124 ou CQ231, para o curso de química; CQ094, para os cursos de farmácia 

e engenharia química) ou disciplinas equivalentes de química orgânica básica. 

 - Desejável conhecimento básico de técnicas de caracterização. 

 - Ter disponibilidade de horário abrangendo de 16 a 20 horas semanais. 

 - Dedicar-se às atividades do projeto em contato direto com o orientador. 

 - Demonstrar dedicação e empenho nas atividades do projeto.  

- Ter perfil acadêmico e científico para o desenvolvimento do projeto. 

 - Desejável que o aluno se comprometa em participar de atividades 

relacionadas às feiras e/ou congressos, para a divulgação dos resultados do 

trabalho desenvolvido. 

 



 - Dedicar-se ao trabalho, sem receber remuneração similar de outra 

agência de fomento ou outra fonte oficial. 

 

 Período de duração da bolsa:  

 As bolsas terão duração de 12 meses, a contar da data de formalização 

dos termos do projeto aprovado pela equipe FDA/PROPLAN. 

 Valor da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

 Atividades atribuídas ao(s) bolsista(s) 

 - Bolsista - acadêmico de Química ou Engenharia Química: 

 - Manter atualizada a pesquisa bibliográfica referente ao assunto. 

 - Acompanhar a aquisição de materiais para o desenvolvimento do 

projeto. 

 - Realizar reações de modificação de óleos vegetais. 

 - Realizar reações de polimerização do ácido acrílico, bem como a 

copolimerização com os derivados de óleo vegetal. 

 - Caracterizar os produtos das reações (de modificação do óleo vegetal, 

de homopolimerização do ácido acrílico, assim como seus copolímeros) 

empregando técnicas convencionais de análise. 

 - Participar das atividades promovidas pelo grupo de pesquisa (reuniões 

e discussões), assim como participar de eventos científicos correlatos. 

 - Organizar e participar do desenvolvimento de material de divulgação 

(relatórios, resumos para apresentação de trabalhos, dentre outros). 

 

 - Bolsista - acadêmico de Farmácia: 

 - Manter atualizada a pesquisa bibliográfica referente ao assunto. 

 - Acompanhar a aquisição de materiais para o desenvolvimento do 

projeto. 

 - Desenvolver formulações de álcool em gel empregando espessante 

comercial e diferentes álcoois. 

 - Desenvolver formulações de álcool em gel empregando os polímeros 

derivados de ácido acrílico desenvolvidos neste trabalho e diferentes álcoois. 

 - Avaliar as propriedades dos géis desenvolvidos. 



 - Participar das atividades promovidas pelo grupo de pesquisa (reuniões 

e discussões), assim como participar de eventos científicos correlatos. 

 - Organizar e participar do desenvolvimento de material de divulgação 

(relatórios, resumos para apresentação de trabalhos, dentre outros). 

 

 Inscrição 

 As inscrições para concorrer às bolsas estarão abertas de 29 de julho de 

2020 (quarta-feira) até às 18 horas do dia 03 de agosto (segunda-feira) e devem 

ser realizadas diretamente por correio eletrônico (zawadzki@ufpr.br). A 

confirmação da inscrição será feita por e-mail. 

 

 Documentos necessários para a inscrição 

 - Carta de encaminhamento, demonstrando interesse em concorrer à 

vaga. 

 - Comprovante de matrícula (pode ser o expedido no início do ano letivo 

de 2020) ou declaração da coordenação de curso. 

 - Histórico escolar (com índice de rendimento acadêmico). 

 - Cópia de curriculum Lattes/CNPq. 

 

 Seleção e divulgação de resultados 

 A seleção dos alunos ocorrerá logo após o término das inscrições, 

preliminarmente por meio de avaliação das inscrições. Na sequência, os 

candidatos serão convocados para entrevista, via plataforma TEAMS, que 

deverão ocorrer a partir do dia 06 de agosto de 2020 (5ª feira). Os candidatos 

serão convocados para entrevista por correspondência eletrônica. O resultado 

da seleção será divulgado na semana de 10 a 14 de agosto de 2020 (2ª a  6ª 

feira), também por correspondência eletrônica.  

  

      Curitiba, 21 de julho de 2020. 

      

     Professora SÔNIA FARIA ZAWADZKI 

   Laboratório de Materiais Poliméricos – LAMAP/DQUI/UFPR 


