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Seleção de Bolsista Iniciação à Pesquisa (01 bolsa) 

 
 Os Profs. André Carlos Cruz Copetti, Beatriz Stoll Moraes e Rafael Cabral Cruz, tornam público 
a seleção de 1 (um) bolsista PBIP (10hs) para atuar no projeto de pesquisa: Análise qualitativa das 
águas do Rio Vacacaí sob diferentes intervenções antrópicas, contemplado no EDITAL Nº 03/2013, 
PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À PESQUISA (PBIP). As bolsas terão vigência de julho a 
dezembro de 2013. Os interessados deverão encaminhar por email os documentos discriminados abaixo 
para o endereço eletrônico copettiufsm@gmail.com até o dia 24 de junho de 2013. 
Documentos para inscrição dos estudantes: 
1 – Documento dizendo não possuir outra atividade remunerada, com exceção dos auxílios do Programa 
Bolsas de Permanência (será exigido assinatura do selecionado posteriormente); 
2 - Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas (apresentar planilha de tempo 
disponível para o projeto no próximo semestre, inclusive se tiver disponibilidade no sábado); 
3 - Curriculum Vitae atualizado na Plataforma Lattes (enviar uma cópia); 
4 - Informar e manter regularizado seu CPF e conta bancária corrente, em que seja titular, para fins de 
pagamento da bolsa pela instituição (enviar cópia com boa resolução); 
5 – Enviar cópia do histórico escolar. 
 
 Atribuições ao selecionado: 
I - Demonstrar interesse pela atividade de pesquisa; 
II- Estar matriculado em, no mínimo, 12 créditos em curso de graduação; 
III - Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas; 
IV - Não possuir outra atividade remunerada, com exceção dos auxílios do Programa Bolsas de 
Permanência; 
V - Participar das atividades propostas pela PROPESQ; 
VI - Cumprir as demandas solicitadas pelo orientador, conforme o Plano de Atividades aprovado, 
observando a carga horária semanal a ser cumprida; 
VII - Demonstrar iniciativa e bom desempenho acadêmico; 
VIII - Manter Curriculum Vitae atualizado na Plataforma Lattes; 
IX - Auxiliar na organização de eventos promovidos pela UNIPAMPA; 
X- Apresentar os resultados do trabalho desenvolvido em eventos acadêmicos, destacando-se a 
participação obrigatória no SIEPE 2013; 
XI - Apresentar relatórios parciais, sempre que solicitado pelo orientador, e o relatório final de atividades, 
ao término de vigência da bolsa ou por motivo de desligamento; 
XII - Informar e manter regularizado seu CPF e conta bancária corrente, em que seja titular, para fins de 
pagamento da bolsa pela instituição; 
XIII - Em caso de atraso na apresentação dos dados bancários, não haverá pagamento retroativo da bolsa; 
XIV - É vedada a divisão dos valores da bolsa entre dois ou mais alunos. 
 
O bolsista terá as seguintes atividades: 
- Dominar as técnicas de coleta de amostras de água e sempre que necessário, preparar o material de 
coleta e análises de água; 
- Organizar a equipe e planejar semanalmente uma coleta e análise de água nos pontos determinados; 
- Dominar o uso dos equipamentos de medição de parâmetros de qualidade de água; 
- Tabular os dados em planilhas do Excel; 
- Escrever trabalhos para eventos científicos com os dados levantados; 
- Planejar  novas análises para complementar o estudo; 



- Para coletas intensivas (diárias ou horárias) deve ser o principal responsável pela coleta de amostras e 
dados, cabendo organizar turnos com a equipe. 
 
 
Cronograma: 
Inscrições e envio dos documentos Até o dia 24 de junho de 2013 
Divulgação dos resultados 27 de junho de 2013 
Início das atividades e vigência da bolsa 1 de julho de 2013. 
Demais informações, enviar e-mail para copettiufsm@gmail.com ou consultar o edital Nº 
03/2013-PROPESQ no site da Unipampa. 
 
 
São Gabriel, 14 de junho de 2013. 
Prof. André Carlos Cruz Copetti 
 


