
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

ANEXO I – Formulário de Inscrição – Supervisor de Bolsista Técnico
Edital 023/2019 PRPPG/UNESPAR

Eu, ____________________________________________________, lotado no Centro de
_______________________ do campus __________________________ da UNESPAR, declaro ciência e
consentimento sobre o estabelecido na Chamada Pública 010/2019 da Fundação Araucária e no Edital 01/2019
PRPPG/UNESPAR, e submeto a proposta seguinte para pleitear 1 (uma) cota de bolsa-técnico, nas condições abaixo
especificadas:

1. Identificação do docente candidato a supervisor do bolsista-técnico
1.1 Grupo de Pesquisa
1.2 Programa de pós-graduação em que atua
1.3 E-mail

2. Proposta
2.1 Título
2.2 Identificação do laboratório multiusuário (nome e local)
2.3 Grupo(s) de Pesquisa e Programas de pós-graduação

que compartilha(m) a estrutura do laboratório multiusuário
2.4 Atividades realizadas no laboratório (descrever os

docentes que compartilham a estrutura, as pesquisas
desenvolvidas e demais atividades)

2.5 Justificativa para a necessidade de apoio técnico
especializado no laboratório multiusuário

3. Produção científica do proponente ( 2017, 2018, 2019)
Itens Quantidade Pontuação Subtotal

(Não preencher )

1. Projeto de pesquisa financiado

a) Coordenador 30

b) Colaborador 10

2. Orientações concluídas:

a) Dissertações de mestrado 20

b) Iniciação científica (*máximo de 10) 05
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3. Artigos publicados em periódicos

Obs.: Não serão considerados artigos aceitos para publicação. Apenas os efetivamente publicados.

INDICAR ÁREA DE ATUAÇÃO (grande área do conhecimento): _____________________________

a) A1 100

b) A2 85

c) B1 70

d) B2 60

e) B3 50

f) B4 25

g) B5 10

4. Livros técnicos/científicos/didáticos publicados, com corpo editorial e ISBN:

a) Autor 70

b) Capítulo 30

c) Editor ou organizador 30

TOTAL DE PONTOS

Obs.: * quando estiver limitado, considerar o número máximo de trabalhos por item ou subitem.

Declaro ainda, responsabilidade pelas informações aqui registradas e caso contemplado, comprometo-me a enviar a
documentação física para a PRRPG a fim de implantação da bolsa-técnico.

_______________________________, _____ de ____________________ de 2019.

_______________________________________________________
Assinatura
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Critérios para apreciação da proposta (PARA A COMISSÃO AVALIADORA)

Proponente
Campus

Etapa I. Análise do mérito da proposta
Critério Justificativa Parecer

1 Justificativa para a
necessidade de apoio técnico
especializado no laboratório
multiusuário

( ) Favorável ( ) Desfavorável

2 Alcance da proposta,
considerando os Grupos de
Pesquisa, Programas de pos-
graudação e pesquisas
conduzidas pelos diferentes
docentes que compartilham a
estrutura multiusuária.

( ) Favorável ( ) Desfavorável

3 Parecer final: recomenda-se a
proposta para avaliação da
produção científica do
proponente.

( ) Sim ( ) Não

Etapa II. Análise da produção técnico-científica do proponente – Total de pontos:
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