
Guarapuava, 18 de outubro de 2011. 

Prezados Professores; 

 

A Fundação Araucária disponibilizou 45 novas bolsas de Iniciação Científica para 

a UNICENTRO pela Chamada de Projetos 07/2011, Programa de Apoio a Inclusão 

Social Pesquisa e Extensão Universitária – 2011. O resultado foi liberado na sexta-feira, 

14 de outubro, e a indicação dos bolsistas deve ser feita até dia 24 de outubro, tempo 

exíguo para lançamento de edital. Neste sentido, solicitamos aos professores inscritos no 

programa de IC 2011/2012 (lista em anexo), interessados em concorrer a bolsas de 

Iniciação Científica que indiquem os alunos preenchendo o formulário em anexo em 

todos os campos. Não há limite de alunos a serem indicados. No entanto, estes alunos 

devem ter, OBRIGATORIAMENTE, INGRESSADO NA UNICENTRO PELO 

PROGRAMA DE COTAS SOCIAIS. 

A distribuição de bolsas para cada área do conhecimento será proporcional à 

demanda da área. Dentro da área a distribuição entre os professores seguirá a seguinte 

ordem e critérios: 

1
o
 - Para os professores que tiveram pontuação acima da linha de corte. Primeiro 

ocorrerá distribuição de bolsas aos professores que tenham sido contemplados com 

somente uma bolsa PIBIC ou PAIC ou BIC, obedecendo a pontuação publicada no Edital 

Nº 005/2011 – PICTI/UNICENTRO. Segundo, ocorrerá a distribuição para os demais 

professores dentro deste grupo obedecendo a pontuação publicada no Edital Nº 005/2011 

– PICTI/UNICENTRO. Uma vez que todos os professores deste grupo estejam 

contemplados com ao menos uma bolsa PAICaf, as bolsas restantes seguem para o 

segundo grupo. 

2
o
 - Para professores que tiveram pontuação abaixo da linha de corte. Neste grupo 

as bolsas serão distribuídas obedecendo à pontuação publicada no Edital Nº 005/2011 – 

PICTI/UNICENTRO. Uma vez que todos os professores deste grupo estejam 

contemplados com ao menos uma bolsa PAICaf, as bolsas restantes seguem para o 

terceiro grupo. 



3
o
 - Para os professores que inscreveram-se somente para IC voluntário que neste 

momento tem interesse em bolsa. Neste grupo o critério de classificação será a média não 

ponderada da nota dos alunos nas disciplinas já cursadas e/ou em andamento. 

O formulário em anexo, devidamente preenchido, deve ser enviado para os e-

mails picti@unicentro.br e icunicentro@gmail.com e obrigatoriamente entregue 

impresso, pessoalmente ou por terceiros, na PROPESP no Campus Santa Cruz ou na 

DIPESP no Campus Irati até ás 17 horas do dia 21 de outubro de 2011. 

Esclarecemos que o programa de cotas sociais na UNICENTRO é para alunos que 

cursaram todo o ensino médio em escola pública e no ato da inscrição no vestibular 

selecionaram a opção de concorrer às vagas destinadas a cotista. O programa de cotas 

na UNICENTRO teve início no vestibular de 2009, assim estes alunos estão, no 

momento, cursando 1
o
 ou 2

o
 ano (lista de cotistas em anexo).  

 Professores que enviarem o formulário somente por e-mail e/ou incompletos 

terão a inscrição indeferida. 

 

Cordialmente, 

Coordenação dos Programas de Iniciação Cientifica da UNICENTRO 


