
Edital de Seleção Bolsista PIBIC/UFSC Edital PROPESQ 2021/2022 
 
 
1. Do Projeto e do Edital Pibic 
 
O Laboratório de Pesquisas em Resíduos Sólidos – LARESO do Departamento de Engenharia Sanitária e 
Ambiental da UFSC, seleciona acadêmicos do Curso de Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental para 
01 bolsa PIBIC no projeto “: Produção de Hidrochar a Partir de Lodo de Esgoto e Serragem”, com bolsa 
prevista para o período  01 de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022.. Para o presente processo de seleção, 
os interessados deverão enviar para o email cavali.matheus@gmail.com, os seguintes documentos, em 
arquivo único zip com o nome “PIBIC UFSC LARESO_Nome do Candidato” 

 
 
2. Documentos Necessários/Critérios de Seleção: 
 

▪ Histórico Escolar de Graduação (IAA), 
▪ Currículo Modelo Lattes (atualizado) com dados de atividades realizadas, 
▪ Proficiência em Língua Estrangeira (comprovante de domínio de língua estrangeira), 
▪ Carta de Motivação para Bolsa Pibic (explicitar a motivação para atividade de iniciação científica), 
▪ Ficha de Inscrição/Carta de motivação (Anexo A), 

 
 
3. Prazos de Inscrição:  

 
22 de Março a 06 de abril de 2021. 
Obs: Os candidatos pré – selecionados deverão se disponibilizar para uma entrevista via plataforma virtual (data/horário serão comunicados) 

 
 
4.  Critérios de Elegibilidade: 
 
Segundo o edital (http://pibic.propesq.ufsc.br/files/2021/03/Edital-PIBIC-2021-2022.pdf) são elegíveis os 
alunos que atenderem os seguintes critérios abaixo: 
 
6.2.1. Ser selecionado e indicado pelo proponente contemplado que irá orientá-lo;  
6.2.2. Ser estudante regularmente matriculado em curso de Graduação da UFSC;  
6.2.3. Preferencialmente não ter previsão de concluir o curso de graduação durante a vigência da bolsa. Caso isso 
ocorra, o orientador deve solicitar a substituição ou cancelamento da bolsa entre o dia 20 e último dia do mês 
anterior à colação de grau;  
6.2.4. Ter o currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq no ano corrente (em caso de 
atualização é importante, ao final da edição, clicar em “Enviar ao CNPq”, pois caso contrário o Lattes mantem o 
status “Em preenchimento”, inviabilizando o cadastro do bolsista);  
6.2.5. Possuir conta corrente própria e ativa no Banco do Brasil no momento da assinatura e envio do Termo de 
Outorga. Contas bancárias conjuntas, contas poupança ou contas em outros bancos não serão aceitas e 
impossibilitam o pagamento;  
6.2.6. Dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa previstas no Plano de Trabalho; 
6.2.7. Não possuir, durante a vigência da bolsa (vide item 3), vínculo empregatício ou bolsa de outro programa de 
Iniciação Científica e/ou Tecnológica, monitoria ou extensão.  
6.2.8. No caso de estágio, conforme Resolução Normativa do CNPq, desde que haja apresentação de declaração 
conjunta do supervisor de estágio e do orientador na pesquisa de que a realização do estágio não afetará a 
dedicação às atividades acadêmicas e de pesquisa, é permitido o acúmulo. Bolsistas com estágio contratado via 
Siare não podem acumular com bolsas PIBIC pagas pela UFSC;  
6.2.9. Ter bom desempenho acadêmico. Com exceção dos alunos em primeira fase, ainda sem IAA, não poderá 
ser indicado como bolsista aluno com IAA inferior a 6,0;  
6.2.10. Não ter relação de parentesco direta com o(a) orientador(a), o que inclui cônjuge, companheiro(a) ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive;  
6.2.11. Não pode ser indicado bolsista que já tenha sido excluído uma vez do PIBIC, PIBIC-Af, BIPI ou PIBITI no 
período de vigência da bolsa (vide item 3) por substituição ou cancelamento;  
6.2.12. Poderá ser excluído do sistema no corrente ano, ficando impossibilitado de receber bolsa, um mesmo 
bolsista que tenha sido simultaneamente indicado por dois orientadores, se for caracterizada má fé. 
 

mailto:cavali.matheus@gmail.com
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Anexo A 
Ficha de Inscrição 

Projeto: Produção de Hidrochar a Partir de Lodo de Esgoto e Serragem 
Laboratório de Pesquisas em Resíduos Sólidos – LARESO 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC 
 

 

Nome completo: 
 

Matrícula: 
 

CPF: 
 

E-mail: 
 

Telefone: 
 

Carta de motivação para bolsa PIBIC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


