
A PROPEX informa que obteve o resultado final para o ciclo 2022/2023 de bolsas concedidas pelo CNPq. 
 
Com isso, destaca-se que para garantia de entrada na primeira folha de pagamento (referente a setembro e 
creditada em outubro), os orientadores contemplados com bolsa têm até o dia 13/09/2022 para indicar 
estudantes atendendo aos seguintes requisitos: 
 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação na FURB; 
 

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

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

 
d) 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; 

 
e) 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; 
 

f) O bolsista deverá ter conta corrente no Banco do Brasil para recebimento da bolsa. A conta não poderá 
ser conjunta ou poupança; 

 
g) O bolsista deverá ter Currículo Lattes atualizado e enviado ao CNPq (http://lattes.cnpq.br/). Quando 

não enviados, os Lattes ganham status “Em preenchimento”, o que impede a indicação do bolsista; 
 

h) 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; 

 
i) Não estar inadimplente com a DAP. 

 

Documentos para indicação de bolsista (encaminhar até 13/09/2022 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. 
 

Prazo de execução do projeto (e atividades do bolsista): de setembro/2022 a agosto/2023. 

Pesquisadores contemplados com bolsa que não tenham a intenção de indicar estudante, solicitamos entrar 
em contato imediato através do e-mail dap@furb.br para fazermos a redistribuição das bolsas. 
 

Projeto Título Proponente 
Bolsas 

Aprovadas 

295/2022 
Análise de Alimentos Armazenados em Protótipos de 
Refrigeração 

Carolina Krebs de Souza 1 

327/2022 
Extração e isolamento em alta eficiência do ácido 
triterpênico oleanólico das partes aéreas de 
Rhabdocaulon lavanduloides (Lamiaceae) 

Ieda Maria Begnini 1 

325/2022 
Desenvolvimento de processo de descoloração 
sustentável enzimático e com solventes verdes para 
materiais têxteis 

Jurgen Andreaus 2 

314/2022 
Processo de tingimento simultâneo para tecidos com 
mesclas de fibras celulósicas e sintéticas utilizando 
um corante natural 

Marcel Jefferson Gonçalves 1 
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