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Edital para seleção de bolsistas para atuarem no Projeto de Pesquisa: “Nanomateriais
baseados  em  compostos  anfifílicos  para  o  desenvolvimento  de  dispositivos
biocompatíveis  e  atividade  biológica:  antitumoral  e  ação  protetora  em  doenças
causadas por agregados proteicos”, EDITAL PRPPG/PESQUISA - Apoio a Atividades
de Pesquisa

Modalidade: Bolsa de Iniciação Científica

Seleção de 02 (dois) bolsistas para atuarem junto aos: i) Laboratório de Nanomateriais
Inorgânicos  –  Depto  Química;  ii)  Grupo  de  pesquisa  sobre  o  câncer  -  Depto.  de
Bioquímica e Biologia Molecular e iii) Grupo de pesquisa sobre neurobiologia dos prions e
bases moleculares do olfato - Depto. Patologia Básica.

Período de duração: 11 meses.
Início da vigência: 01 de Fevereiro de 2021.

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

Requisitos:
●  Estar  regularmente  matriculado  em  curso  de  graduação  na  UFPR,  relacionado  à  área:
temática do projeto, conforme listados:
Química, Ciências Biológicas e correlatos.
●  Disponibilidade  de  horário  de  20h  (vinte)  semanais  e  zelar  pelo  cumprimento  de
responsabilidades e condições estabelecidas previstas no Termo de Compromisso;
● Ter Currículo Lattes cadastrado e atualizado junto ao CNPq;
● Ter conhecimento básico em práticas laboratoriais;
● Conhecimento básico em linguagem científica em inglês.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

Data de início: dia 10 de dezembro de 2020.
Data de término: dia 10 de janeiro de 2021.

INSCRIÇÃO

Para efetivação da inscrição, o(a) candidato(a) deve preencher o formulário eletrônico disponível em:

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeGFuaG5XkmrGxE5486GkOAjfbyjpoQadI33qQwtE8pmb8rhQ/viewform?usp=sf_link

Atividades a serem desenvolvidas:
 Síntese química, purificação e caracterização de compostos de coordenação;
 Práticas laboratoriais básicas de assepsia e preparo de materiais;
 Cultivo celular;
 Ensaios de transfecção e viabilidade celular;

SELEÇÃO DOS BOLSISTAS

A seleção dos inscritos se dará por meio de uma pré-avaliação dos currículos e através de uma



entrevista entre os dias 11/01/21 e 14/10/21. Os alunos selecionados receberão, no e-mail informado
no momento da inscrição,  um convite  com os horários  para entrevista.  A ata de resultado será
divulgada no dia 15/10/21 e comunicado via e-mail para todos os inscritos. 

Qualquer dúvida entrar em contato:
Prof. Dr. Herbert Winnischofer – Depto Química, hwin@ufpr.br
Profa.  Dra.  Sheila  M.  B.  Winnischofer  –  Depto  de  Bioquímica  e  Biologia  Molecular,
sheilambw@ufpr.br
Profa. Dra.  Adriana Mercadante, Depto. Patologia Básica, afmercadante@ufpr.br 
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