
1 O que é a Iniciação Científica?
A Iniciação Científica é um programa que visa atender alunos, colocando-os em contato
com grupos/linhas de pesquisa.  Busca,  também, proporcionar ao aluno,  orientado por
pesquisador experiente, a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como
estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das
condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa;

2 Como faço para me comunicar com a UNILA sobre dúvidas do Edital?
A Divisão de Iniciação Científica é que faz o gerenciamento do Edital e das bolsas. O
contato de e-mail é ic@unila.edu.br e o telefone (45) 3576-7301.

3 Como faço para me inscrever no Edital?
Os candidatos  deverão  se  inscrever  por  meio  de  formulário  eletrônico,  disponível  no
SISTEMA INSCREVA. 

4 Como abro uma conta para receber a bolsa?
A conta  deve  ser  no  Banco  do  Brasil,  individual,  sendo  o  titular  o  próprio  estudante
(bolsista).  Mais  Informações  de  como  fazer  a  abertura  de  uma  conta,  consulte
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/contas/conta-
facil/perguntas-frequentes#/

5 Quem pode concorrer a bolsa?
Estudantes das instituições públicas de Ensino Médio e Profissionalizante do município de
Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, lembrando que os candidatos deverão estar
atentos aos requisitos constantes no ítem 2.2 do Edital PRPPG 52/2017.

6 Qual o valor mensal das bolsas?
O valor será de R$ 100,00 mensais.

7 Qual o período de duração das bolsas?
As bolsas fomentadas pela UNILA e CNPq terão duração de 12 (doze) meses, no período
compreendido entre 01 de agosto de 2017 a 31 de julho de 2018. 

8 O que devo ter em mãos na hora da inscrição?
No ato da inscrição o candidato deve apresentar o Boletim escolar do 1º bimestre de 2017
e declaração de que está regularmente matriculado no Ensino Médio da Rede Pública,
com unidade escolar sediada na cidade de Foz do Iguaçu ou de Santa Terezinha de
Itaipu, comprovando que não terminará o Ensino Médio antes do término da vigência da
bolsa, em 31 de Julho de 2018.

9 O que são áreas do conhecimento?
A  classificação  das  Áreas  do  Conhecimento  tem  finalidade  eminentemente  prática,
objetivando proporcionar às Instituições de ensino, pesquisa e inovação uma maneira ágil
e funcional de sistematizar e prestar informações concernentes a projetos de pesquisa e
recursos humanos aos órgãos gestores da área de ciência e tecnologia. 
Para maiores Informações sobre as áreas consulte a Tabela áreas do Conhecimento

10 Não possuo currículo Lattes, o que fazer?
O bolsista deve acessar http://lattes.cnpq.br/ , cadastrar novo currículo e preencher com as
devidas informações. 
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