MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA
CAMPUS-GASPAR

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC-EM)
CAMPUS-GASPAR, EDITAL nº01/2018/PROPPI
1. Informações:
O projeto de pesquisa PIBIC-EM Reflexões sobre a construção da identidade cultural no
cinema do Vale do Itajai está com inscrições abertas para a seleção de DOIS (2) bolsistas.
• Professora coordenadora: Marcia Tiemy Morita Kawamoto (marcia.kawamoto@ifsc.edu.br)
• Valor da Bolsa: R$ 100,00 mensais
• Período: agosto de 2018 a julho de 2019

2. Inscrição e Seleção:
a) Envio de uma carta/texto de intenção e uma mini-biografia. E-mail de envio:
marcia.kawamoto@ifsc.edu.br

b) Entrevista a ser agendada pela coordenadora do projeto, caso necessário.
3. Cronograma:
Data da inscrição envio da carta de intenção e mini-biografia (até 15 linhas): de 06/06 a
15/06/17
Data das entrevistas: 18 a 22/06, período vespertino
Divulgação do resultado: 22/06/2017
Local de divulgação dos resultados: Página do IFSC e murais
Providências da documentação: até 05 de julho de 2017
4. Critérios para a candidatura nesta pesquisa
* Ser aluno/a do curso integrado do campus Gaspar da segund fase em diante (contados
a partir do semestre 2018-1).
* Estar regularmente matriculado/a e com frequencia acima de 80%.
* Ter disponibilidade de cumprir oito horas semanais no contraturno das aulas
presencialmente no IFSC com horários a combinar com a coordenadora.
* Ter afinidades e interesses nos seguintes temas: Cinema, Identidade e Vale do Itajái.
* Poder participar de eventos que exijam a presença do/da bolsista e demais atividades
de pesquisa.
* Não ter outra bolsa de pesquisa ou extensão remunerada ou que comprometa esta
pesquisa.
* Apresentar os resultados do trabalho sempre que solicitado/a e conforme os
compromissos do edital
* Ter autorização do responsável legal para participar
____________________________
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