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EDITAL INTERNO 616/18 IFSP MATÃO, de 09 de agosto de 2018 
 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA TED- SETEC MEC 
 
 
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - 
Câmpus Matão, torna pública, por meio deste Edital, a abertura de inscrições para processo 
seletivo simplificado de bolsas de iniciação científica  
 
 
DOS OBJETIVOS 
Seleção de bolsistas iniciação científica para o aditivo do projeto “Implementação, 
operacionalização produção de biocombustíveis com posterior capacitação da 
REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA e TECNOLOGIA na matriz de 
Biocombustíveis.” referente entre o Termo de Execução Descentralizada do IFSP SETEC 
MEC, sob a responsabilidade dos docentes Prof. Dr. Aristeu Gomes Tininis, Profa. Dra. 
Claudia Regina Cançado Sgorlon. O projeto tem como objetivo principal a manutenção e 
correta instalação/funcionamento das plantas de produção de biocombustíveis já adquiridas 
pelo Campus e Estudos e desenvolvimento de métodos de rendimento relativo a conversão 
da glicerina em etanol, propanol ou butanol; Validação da purificação da glicerina (loira) e da 
purificação da água de lavagem do processo de produção. 
 
 
DOS REQUISITOS 
São requisitos para ser bolsista deste projeto: 
a) Estar regularmente matriculado no IFSP Câmpus Matão em qualquer curso superior ou 
na Especialização. O discente perderá o vínculo de bolsista caso conclua seu curso ou se 
desvincule institucionalmente do IFSP Matão; 
b) Apresentar frequência regular às aulas; 
c) Possuir currículo Lates. 
 
 
DA BOLSA 
Serão oferecidas Bolsas de Iniciação Científica no valor de R$400,00 mensais. O número de 
bolsas dependerá da disponibilidade orçamentária. O vínculo do bolsista junto ao programa 
terá duração mínima até dezembro de 2018 e duração máxima correspondente à vigência do 
projeto. 
 
 
DAS INSCRIÇÕES 
Os interessados deverão enviar seu currículo Lattes para o email aristeu@ifsp.edu.br até as 
18h do dia 27 de agosto de 2018. 
Caso o aluno já desenvolva ou tenha desenvolvido projetos de pesquisa nas áreas acima 
informada deverá fazer um breve resumo de seu trabalho no corpo do email. 
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DA SELEÇÃO 
As propostas submetidas serão analisadas e classificadas por banca específica composta pelos 
professores responsáveis pelo projeto, sendo que os alunos selecionados serão previamente 
convocados para entrevista com data acordada entre as partes. 
Segundo os critérios de seleção, a pontuação se conduzirá conforme quadro abaixo. 
 

Procedimento Pontuação 

 Mínima Máxima 

Estar cursando iniciação científica no IFSP Matão 0 50 

Análise do currículo Lattes 1 50 

Análise da experiência nos temas relacionados ao objeto do 
projeto 

0 50 

Entrevista 0 50 

Pontuação Individual Final 1 200 

 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Solicitações com dados incompletos, errôneos ou enviadas fora do prazo estabelecido neste 
edital serão indeferidas. 
O atendimento às solicitações está condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira 
do projeto. 
Os bolsistas passarão por acompanhamento e avaliação ao longo do projeto. Caso não 
demonstrem comprometimento e responsabilidade com o mesmo poderão ser substituídos, 
a critério dos coordenadores. 
Eventuais dúvidas e demais solicitações poderão ser encaminhadas ao email 
aristeu@ifsp.edu.br ou telefone (16) 99787 7178. 
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelos responsáveis pelo projeto em conjunto 
com a Direção-Geral do IFSP Matão. 

 
 
 
 
 

Matão, 09 de agosto de 2018. 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHRISTIANN DAVIS TOSTA 
DIRETOR-GERAL 

IFSP MATÃO 
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