
 

ANEXO I -  CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO 
 

Título da ação Orientador(a) Critérios de inscrição Documento(s) 
comprobatório(s) 

Número 
de bolsas 

G* PG
** 

Produção de álcool glicerinado 80%     
(oitenta por cento) conforme formulação     
Organização Mundial da Saúde - OMS;  

Caroline da Costa Silva 
Gonçalves 

GRADUAÇÃO: Aprovação na   
disciplina Química Geral   
Experimental. 
 
PÓS-GRADUAÇÃO: 
Aprovação na disciplina Química    
Geral Experimental (válida   
também disciplina da graduação). 

 

- Atestado de matrícula    
realizada em 2020, emitido    
pelo SIGAA  
- Histórico escolar emitido    
pelo SIGAA ou   
equivalente (para os alunos    
de pós-graduação) 

 

7 1 

Diagnóstico de covid-19 por identificação     
molecular por RT-qPCR Maria Leandra Terencio 

GRADUAÇÃO: Duas vagas para    
estudantes dos cursos de Ciências     
Biológicas, ou Biotecnologia.   
Os(as) candidatos(as) devem estar    
cursando a partir do 5º período. 

 

Atestado de matrícula   
realizada em 2020, emitido    
pelo SIGAA  

2 0 

Busca de financiamento para apoio às      
ações institucionais de combate à covid-19 

Daniel Teotonio do 
Nascimento 

GRADUAÇÃO: Estudante do   
Curso de Administração Pública e     
Políticas Públicas. Os(as)   
candidatos(as) devem estar   
cursando no mínimo o 3º período      
da graduação. 
 

- Atestado de matrícula    
realizada em 2020, emitido    
pelo SIGAA 

 

1 0 



 

Fabricação e Impressão 3D de peças de       
equipamentos e Equipamentos de Proteção     
Individual - EPIs para as ações de combate        
à covid-19 

Oswaldo Hideo Ando Jr  

GRADUAÇÃO: 3 (três) vagas    
para discentes de Graduação    
Acadêmico de cursos de    
Engenharias.  
PÓS-GRADUAÇÃO: 3 (três)   
vagas para discentes de    
Pós-Graduação regularmente  
matriculados no Programa de    
Pós-graduação em Energia e    
Sustentabilidade e/ou Programa   
de Pós-Graduação em Engenharia    
Civil.  

GRADUAÇÃO:  
- Atestado de matrícula    
realizada em 2020 emitido    
pelo SIGAA 
 
PÓS-GRADUAÇÃO:  
- Atestado de matrícula em     
2020 emitido pelo SIGAA,    
para pós-graduação em   
andamento em alguma   
dessas áreas.  

 

3 3 

Modelos e projeção de contágio por      
covid-19 em Foz do Iguaçu e 9ª Regional        
de Saúde 

Ricardo Morel 
Hartmann 

GRADUAÇÃO: 5 (cinco) vagas    
para graduandos de   
Biotecnologia, Medicina, Saúde   
Coletiva ou Ciência Biológicas.    
1(uma) vaga para graduando(a) do     
curso de Letras-Espanhol. Os(As)    
candidatos(as) devem estar   
cursando no mínimo o 5º período      
da graduação. 
PÓS-GRADUAÇÃO: Estar  
regularmente matriculado no   
Programa da Residência   
Multiprofissional em Saúde da    
Família. 

 
 

GRADUAÇÃO:  
- Atestado de matrícula    
realizada em 2020 emitido    
pelo SIGAA 
 
PÓS-GRADUAÇÃO:  
- Atestado de matrícula em     
2020 emitido pelo SIGAA,    
para pós-graduação em   
andamento em alguma   
dessas áreas.  
- No caso dos    
candidatos(as) 
graduados(as) em alguma   
dessas áreas, é necessário    
o diploma de graduação,    
além da declaração de    
matrícula na  
pós-graduação em 2020   

6 1 



 

emitida pelo SIGAA  

Destilação de álcool 70% (setenta por      
cento) a partir de bebidas alcoólicas ou       
álcool de menor concentração 

Ricardo Morel 
Hartmann 

GRADUAÇÃO: estudantes dos   
cursos de Biotecnologia,   
Engenharia Química ou   
Engenharia de Energia. Os(as)    
candidatos(as) devem estar   
cursando no mínimo o 5º período      
da graduação. 
PÓS-GRADUAÇÃO: Estar  
regularmente matriculado no   
Programa de Pós-graduação em    
Energia e Sustentabilidade 

- Atestado de matrícula 
realizada em 2020, emitido 
pelo SIGAA 

 

3 1 

Diagnóstico e tratamento de pacientes da      
covid-19 por técnica imunológica 

Kelvinson Fernandes 
Viana 

GRADUAÇÃO: Aprovação nas   
disciplinas: Imunologia e/ou   
Imunologia Aplicada 

 
 

- Atestado de matrícula    
realizada em 2020, emitido    
pelo SIGAA 
- Histórico Escolar emitido    
pelo SIGAA 

4 0 

Medicina Personalizada para tratamento de     
pacientes covid-19 em Foz do Iguaçu 

Francisney Pinto do 
Nascimento 

GRADUAÇÃO: 2 (Duas) vagas    
para estudantes dos cursos de     
Ciências Biológicas ou   
Biotecnologia. Os(as)  
candidatos(as) devem estar   
cursando no mínimo o 5º período.  
2 (Duas) vagas para estudantes do      
curso de Medicina Os(as)    
candidatos(as) devem estar   
cursando no mínimo o 3º período.  

- Atestado de matrícula    
realizada em 2020, emitido    
pelo SIGAA 

4 0 

 
* Graduação; ** Pós-graduação 


