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ATA Nº 01/2020 DO COMITÊ INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – COIIC
DE 01/09/2020.

ASSUNTO: PROCESSO DE SELEÇÃO 003/2020 PROIC-CLAEC/FUNDAÇÃO
ARAUCÁRIA
No dia primeiro de setembro de dois mil e vinte, com início às quatorze horas e término
às dezesseis horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Comitê Institucional de
Iniciação Científica – COIIC do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura –
CLAEC, Bruno César Alves Marcelino, Rafael Henrique Cruz de Sousa, Nadja Maria
Mourão, Ana Célia Oliveira Carneiro e Cristiane Dambrós, para finalizar o processo
seletivo para o preenchimento de três vagas de bolsas financiadas pela Fundação
Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná
(CHAMADA PÚBLICA 07/2020 - PIBIC & PIBIT), sendo o processo de seleção regulado
internamente pelo Edital da Diretoria Executiva de Convocatória Externa nº 003/2020
do Programa de Iniciação Científica - PROIC do CLAEC. O processo seletivo iniciou
com divulgação da convocatória e abertura das inscrições no dia dezoito de agosto e
finalizada no dia vinte e oito de agosto do corrente ano. No total foram dez inscritos/as,
no dia trinta e um de agosto, entre às nove horas e às doze horas, e no dia um de
setembro, entre às nove horas e às onze horas e trinta minutos, realizaram-se às
entrevistas com todos os inscritos e a divulgação dos resultados foi agendada para o
dia quatro de setembro de dois mil e vinte. As entrevistas contaram com a presença de
membros do COIIC: Bruno César Alves Marcelino, Rafael Henrique Cruz de Sousa,
Nadja Maria Mourão, Ana Célia Oliveira Carneiro e Cristiane Dambrós, além da
presença como convidados os/as orientadores/as dos subprojetos de pesquisa que
receberão os bolsistas: Célia Foster Silvestre, Nádia Saito-Fairbrother e Ronaldo
Martins Gomes. As entrevistas aconteceram de forma individualizada, iniciando-se com
fala de um dos membros do COIIC e em continuidade o/a orientador/a encaminhava a
entrevista com questões preestabelecidas: Por que você se candidatou a este Processo
Seletivo?; para que um trabalho seja em equipe, quais contribuições você pode dar?;
relate uma situação em que, na falta de recursos (internet, por exemplo), você possa
criar uma saída alternativa; tem alguma experiência, na universidade, de atuação em
alguma atividade que considera significativa e que possa relatar?; quais características
você possui, que podem contribuir para o desenvolvimento do trabalho?; com a
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finalidade de avaliar a capacidade de trabalho em equipe; comportamento proativo;
habilidade de comunicação; conhecimento da área de atuação; domínio na área de
atuação; com período máximo arguição de trinta minutos. Também foi avaliada a carta
de apresentação; currículo Lattes e histórico escolar. A nota máxima possível de ser
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alcança pelo/a candidato/a é de cem pontos, distribuídos da seguinte forma: cinquenta
pontos na entrevista através da média simples entre os avaliadores; dez pontos para a
carta de apresentação; vinte pontos por ter cumprido sessenta porcento dos
componentes curriculares do curso em que está matriculado/a; e vinte pontos de
currículo divido em dez pontos para participação em projetos, quatro pontos para
participação em eventos e seis pontos para publicações, o resultado final é a somatória
das notas. O resultado da seleção foi:

Orientadora

Célia
Célia
Célia

Nome completo

Inaê da Costa
Nathan Heringer C. da
Silva

Célia

Michel Eriton Quintas
Alessandra Mawu D.
Oliveira

Célia

Eidy Edwin Arndt Semoto

Célia

Marcel Pereira Pordeus

Orientador

Nome completo

Ronaldo

Anna Paula P. dos Santos

Ronaldo

Andreza Ramos Sant'ana

Orientadora

Nome completo

Nádia

Ramón Ángel E. Ferreira

Nádia

Daiane Alves Silveira

Currículo,
Histórico escolar e
Entrevista
Carta de
apresentação
44
40
50
30
34
30

43

87

46,75

86,75

30,75

80,75

47,5

77,5

38,5

72,5

37,5

67,5

Currículo,
Histórico escolar e
Entrevista
Carta de
apresentação
50
50

44

1º
lugar
2º
lugar
3º
lugar
4º
lugar
5º
lugar
6º
lugar

Total

44,5

94,5

43

93

Currículo,
Histórico escolar e
Entrevista
Carta de
apresentação
44

Total

1º
lugar
2º
lugar

Total

46,25

90,25

44,5

88,5

1º
lugar
2º
lugar
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Portanto, as bolsas de Iniciação Científica serão para Inaê da Costa e Anna Paula P.
dos Santos e a bolsa de Iniciação em Tecnologia e Inovação para Ramón Ángel E.
Ferreira. O COIIC recomenda aos suplentes, a sua vinculação inicial no projeto na
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modalidade de bolsista voluntário na modalidade PROIC/PICTV. Nada mais a declara
foi encerrada a reunião, tendo eu Cristiane Dambrós, presidenta do COIIC lavrada a ata
que segue assinada digitalmente por mim e pelos demais membros, por meio da
consulta individual a cada membro por e-mail.

Cristiane Dambrós
Presidenta

Bruno César Alves Marcelino, Rafael Henrique Cruz de Sousa, Nadja Maria Mourão e
Ana Célia Oliveira Carneiro
Membros
(assinados via consulta por e-mail)

