
 

Os projetos abaixo relacionados foram aprovados no Edital PROPEX Nº 09/2021 - PIBITI/CNPq 2021-2022. 

Prazo para indicação de bolsista: até 31/08/2021. 

Prazo de execução do projeto (e atividades do bolsista): de setembro/2021 a agosto/2022. 

Requisitos para o candidato (bolsista): 

• Estar regularmente matriculado em curso de graduação na FURB; 

• Possuir média geral de aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete); 

• Dispor de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas de acordo com as atividades propostas pelo projeto;  

• Não estar inadimplente com a PROPEX;  

• Não possuir vínculo empregatício, não atuar em monitoria nem receber salário ou qualquer remuneração 

decorrente do exercício de atividades de qualquer natureza, durante a vigência da bolsa; 

• Não receber outra bolsa de pesquisa, extensão, institucional, monitoria, trabalho, estágio interno ou qualquer 

tipo de auxílio financeiro da FURB, bem como de qualquer órgão de fomento, de acordo com os termos da 

Resolução nº 072/2014; 

• O bolsista poderá atuar em estágio remunerado, fora do âmbito da FURB, desde que o horário de estágio não 

conflite com o período de execução do projeto ou prejudique a realização das atividades de pesquisa; 

• Ter Curriculum Lattes cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br) com endereço de 

e-mail atualizado. Não poderá ser usado e-mail @hotmail.com; 

• Ter Conta corrente no Banco do Brasil. A conta não poderá ser conjunta ou conta poupança. 

 

Documentos para indicação de bolsista (encaminhar para o e-mail dap@furb.br): 

• Formulário de inscrição do bolsista, disponível no sítio da FURB (http://www.furb.br/web/3088/inovacao-e-

pesquisa/formularios-e-documentos); 

• Resumo de matrícula do aluno. 

 

Projeto Título Proponente 
Bolsas 

Aprovadas 

364/2021 
Desenvolvimento de concreto para fabricação de postes 

auto aterrados 
Abrahão Bernardo Rohden 1 

355/2021 

PRODUÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE ZNO 

PARA APLICAÇÃO EM TECIDOS MALHA E 

PLANO 100% CO E AVALIAÇÃO DE 

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Ivonete Oliveira Barcellos 1 

318/2021 
Descoloração sustentável através de biocatálise e 

solventes verdes 
Jurgen Andreaus 1 

327/2021 
Nanoencapsulamento de pigmentos naturais para 

aplicação em produtos de panificação 
Lizandra Maria Zimmermann 1 

337/2021 Calcinação de argila proveniente do Vale do Itajaí-SC Vinicyus Rodolfo Wiggers 1 
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