
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RENATO RAMOS DA SILVA 
PROCESSO SELETIVO REFERENTE AO EDITAL Nº 039/2020 PROPOSTO 
PELA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA – PIBIC/ ENSINO MÉDIO-CNPq UNIPLAC-2019-2020 

 
 
 
A Universidade do Planalto Catarinense em parceria com o Centro de Educação            
Profissional “Renato Ramos da Silva”, abre Edital para Processo Seletivo a fim de             
preencher 02 vagas para as bolsas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação             
à Docência (PIBIC). 
 
 

1. DA FINALIDADE DO EDITAL 
 

1.1 Selecionar estudantes de Cursos de Ensino Médio Integrado ao          

Profissional para desenvolverem projetos de iniciação à docência nos cursos          

de licenciatura em regime de colaboração com as redes de ensino, no âmbito             

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBIC). 

 

1.1.1 O público-alvo do PIBIC são estudantes de Cursos de Ensino Médio            

Integrado ao Profissional que estejam matriculados e cursando as 2ªs séries           

do Ensino Médio. 

 

1.1.2 Serão destinadas 02 (duas) vagas nas mais diversas áreas do           

conhecimento. 

 
 
 
 



 

2. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
 

Para inscrever-se no processo de seleção do estudante interessado deverá          

cumprir os seguintes requisitos: 

 

a) Estar regularmente matriculado no Ensino Médio do Centro de Educação          

Profissional Renato Ramos da Silva (CEDUP)  

b)  Estar cursando o 2° ano do Ensino Médio; 

c) Não ter vínculo empregatício e ter disponibilidade de horário, de 8 a 20             

horas/aula/semanais, a fim de desenvolver a pesquisa;  

d) Receber apenas esta modalidade de bolsa de pesquisa, sendo vedado o           

acúmulo desta com o recebimento de outras bolsas de pesquisa e/ou extensão,            

independentemente da origem do fomento ou ainda estágio remunerado;  

e) Estar cadastrado na Plataforma de Currículo Lattes/CNPq (www.lattes.cnpq.br)        

até o último dia de inscrição;  

f) Possuir conta corrente individual no Banco do Brasil, em agência de sua            

preferência para o recebimento da bolsa.  

g) Enviar via formulário a apresentação de uma carta de motivação  

h) Enviar via formulário uma cópia do Boletim do ano letivo de 2019; 

 

 
3. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

 
As inscrições poderão ser efetuadas – pelos alunos regularmente         
matriculados no CEDUP Renato Ramos da Silva no ano letivo de 2020 –             
através de link disponivel no site www.cedup.net até dia 31 de julho de 2020. 

 
§ 1º - Todas as informações fornecidas pelo aluno na ficha cadastral           
deverão ser comprovadas mediante documentos e apresentados       
pessoalmente ou por representante após a liberação do resultado deste          
Processo Seletivo. 

 
§ 2º - A classificação no processo seletivo se dará com a entrega de             
todos os documentos, sendo de inteira responsabilidade do aluno a entrega           
da documentação exigida dentro do prazo estipulado. 

 



§ 3º - Não serão aceitas inscrições fora de prazo, mesmo mediante            
justificativas de problemas de falhas de comunicação e de outros fatores que            
impossibilitem a realização da inscrição. 

 
 
 

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 

Ler atentamente o Edital vigente, disponível no site da escola www.cedup.net           

e realizar a inscrição online disponibilizando todos os documentos exigidos. 
 
 

 
5. DO PROCESSO SELETIVO E SELEÇÃO DO CANDIDATO 

 
 

Será selecionado os 02 (dois) candidatos que obtiveram as maiores médias do            
ano letivo de 2019, juntamente com a análise da apresentação da carta de             
motivação (ANEXO III) que será preenchido via formulário. 
 
 
6. DOS COMPROMISSOS DOS ESTUDANTES/BOLSISTAS  
 
São compromissos do estudante/bolsista selecionado:  

a) Participar em cursos e/ou oficinas do Programa de Formação em Pesquisa            

da UNIPLAC; 

b) Participar dos Eventos da UNIPLAC ou eventos externos de 2020/2021 com            

a apresentação dos resultados parciais e finais obtidos da pesquisa, na forma            

de apresentação oral ou pôster, e colaborar com as atividades demandadas           

pela organização do evento;  

c) Fazer referência à sua condição de bolsista do PIBIC/EM/CNPq, nas           

publicações e trabalhos apresentados;  

d) Entregar via setor de Protocolo, envelope com o Relatório Parcial, impresso            

e assinado, até a data de 16 de dezembro de 2020 contendo:  

 a) Parecer consubstanciado com aprovação do Comitê de Ética em          

Pesquisa (CEP), se for o caso.  

b) Comprovante de cadastro do acadêmico no Diretório dos Grupos          

de Pesquisa do CNPq.  

http://www.cedup.net/


e) Entregar via setor de Protocolo, envelope com Relatório Final (retirado o            

modelo no Setor de Pesquisa) até a data de 15 de julho de 2021 contendo:  

1) Apresentação de trabalhos em eventos científicos da Uniplac ou externo           

e/ou submissão de artigo completo em periódicos qualificados. Deverá estar          

explicitada a fonte financiadora da pesquisa em publicações e apresentações          

de trabalhos oriundos do referido Plano de Trabalho.  

2) Comprovante de submissão e apresentação de trabalhos em eventos          

científicos 5 da Uniplac ou externo e/ou comprovante de submissão de artigo            

completo em periódicos qualificados.  

3) Relatório de Desempenho do Orientador pelo Bolsista (retirado impresso          

no Setor de Pesquisa na entrega do relatório final).  

f) Apresentar o trabalho desenvolvido na modalidade oral na Mostra Científica.  

g) Auxiliar a PROPEPG na organização e realização do evento da Mostra            

Científica. 

h) O não atendimento desta solicitação resultará na perda de prioridade para            

concessão de bolsas no ano subsequente, conforme critérios estabelecidos         

pelas comissões de avaliação da PROPEPG;  

i) Devolver ao CNPq valores atualizados, os recursos recebidos indevidamente,          

caso os requisitos e compromissos estabelecidos nos itens 7.1 e 13.1 não            

sejam cumpridos segundo o Edital 039/2020 da UNIPLAC. 

j) Cumprir com as demais atividades previstas nos termos de compromisso do            

Bolsista, como reuniões ordinárias da pesquisa, entre outros.  

k) Confirmar o aceite do termo de compromisso da bolsa e informar os dados              

bancários de conta individual do Banco do Brasil por meio online mediante o             

e-mail que será recebido pela plataforma do CNPq até o prazo limite de 10 de               

agosto de 2020.  

 
7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS APÓS RESULTADOS 

 

Documentos necessários a serem apresentados após divulgação dos resultados         

para indicação do estudante: 

 



 

a) Comprovante de matrícula no Ensino Médio do Centro de Educação           

Profissional Renato Ramos da Silva (CEDUP) em 2020, (declaração de matrícula           

ou histórico escolar). 

b) Currículo Lattes/CNPq impresso e atualizado até o último dia de inscrição;  

c) Ficha de Inscrição, disposta no final deste edital (Anexo A).  

d)Autorização dos pais ou responsáveis para execução da pesquisa (em caso de            

estudante menor de 18 anos);  

e) Declaração do bolsista de não obter vínculo empregatício. 

f) Cópia de CPF e RG; 

g) Número da Conta Corrente do Banco do Brasil. 
 
 

 
 



 8. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 
O resultado estará disponível no site da escola www.cedup.net, no dia 04 de             

agosto 2020 a partir das 10h. 

A escola entrará em contato com os alunos selecionados para as orientações e             

auxílio do Curriculum Lattes. 

 

9. DO VALOR DAS BOLSAS: 

 
9.1 A bolsa assegurará auxílio financeiro ao acadêmico beneficiado e será           

distribuída em 12 (doze) meses, e o valor da bolsa estará sempre em             

consonância com o estipulado anualmente pelo CNPq.  

9.2 O valor mensal da bolsa correspondente a R$ 100,00 (cem reais), será             

depositado em conta corrente informada pelo bolsista ao CNPq, quando do aceite            

do termo de compromisso enviado pela Plataforma do CNPq ao e-mail do            

bolsista.  

9.3 É vedada a divisão da bolsa entre dois ou mais acadêmicos.  

9.4 A cada mês de Bolsa não implementada, a Bolsa terá sua duração reduzida.              

O CNPq não realiza pagamentos retroativos de Bolsa.  

9.5 O e-mail cadastrado no Currículo Lattes é a forma de comunicação entre o              

Bolsista e o CNPq, portanto é de responsabilidade do bolsista mantê-lo           

corretamente informado. 

9.6 O Aceite da Bolsa pelo CNPq é fundamental para a implementação desta, o              

qual só será efetivado se todos os dados de e-mail, CPF, Currículo Lattes e conta               

bancária estiverem corretos. 

9.7 A Uniplac não se responsabilizará pelas bolsas, caso não ocorra o repasse             

em conta corrente dos pesquisadores pelo CNPq. 

 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os alunos que não cumprirem quaisquer instruções deste edital não poderão           
concorrer a bolsa PIBIC. 
 



A bolsa proporcionada pelo programa PIBIC, é uma bolsa de iniciação científica            
onde o aluno selecionado deverá realizar um projeto que será detalhado pelo            
professor orientador. 
 
 
 
 

Sem mais a declarar. 
 
 
 
 
 

Lages,13 de julho de 2020. 
 

 
 
Direção  
 
 
 
 

 

  

 

  
 


