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EDITAL Nº 001/2022 - PROGRAMA TALENTOS PARA A CIÊNCIA - MEDICINA VETERINÁRIA 

Pesquisa e Iniciação Científica e Tecnológica 
 
Os Programas Stricto Sensu da área de Medicina Veterinária da Unopar e Unic comunicam a todas as unidades 
da Kroton que até 30/06/2022 está aberto o Edital do Programa de Talentos para a Ciência. O edital tem como 
objetivo selecionar professores Pesquisadores e alunos de Iniciação Científica à concessão de bolsas pela 
Fundação Nacional do Desenvolvimento do Ensino Superior Particular – Funadesp em todas as unidades que 
contemplam o curso de graduação em Medicina Veterinária, exceto as unidades que possuem programa Stricto 
Sensu na área.  
 

1. Disposições Preliminares 
 

1.1. O edital visa a seleção de pesquisadores e alunos da área de Medicina Veterinária das Instituições, 
vinculados ao Projeto Multicêntrico, conforme informações descritas no Anexo I, promovendo a 
integração entre os docentes e fortalecendo o Núcleo de Pesquisadores; 

 
1.2. O docente com Plano de Trabalho aprovado, deve obrigatoriamente vincular alunos de Iniciação 

Científica e Tecnológicas, até o final da vigência da bolsa. 
 

2. Cronograma: 
 

Contato do docente com responsável pelo Projeto Multicêntrico até 30/06/2022 

Inscrição Docente e Discente e envio do Plano de Trabalho até 30/06/2022 

Análise (Comitê Avaliador) de 01/07/2022 a 31/07/2022 

Divulgação do resultado A partir de 02/08/2022 

Período de indicação dos alunos voluntários 08/08/2022 a 28/10/2022 

Período das bolsas 01/08/2022 a 31/05/2023 

Relatório Parcial (docente) 10/02/2023 

Relatório Final (docente e aluno) 12/06/2023 

 
 

3. Requisitos e critérios para o docente 
3.1. Ser docente da Instituição, com vínculo empregatício na categoria; 

 
3.2. Possuir titulação acadêmica de mestre ou doutor; 

 
3.3. Possuir experiência compatível com a função de orientador e formador de recursos humanos; 

 
3.4. Não estar usufruindo de qualquer tipo de licença durante a vigência da bolsa; 

 
3.5. Possuir currículo Lattes atualizado; 

 
3.6. Não ter pendências acadêmicas e/ou administrativas. 

 
4.    Requisitos e critérios para o aluno bolsista 
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4.1. Estar regularmente matriculado e frequentando o curso de graduação, durante todo o período de 
vigência da bolsa; 
 

4.2. Apresentar bom rendimento acadêmico; 
 
4.3. Não estar cursando o último semestre do curso de graduação no início da vigência do projeto;  

 
4.4. Ter disponibilidade para a dedicação de, no mínimo, 12 (doze) horas semanais para o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa;  
 

4.5. Não ter pendências acadêmicas e/ou administrativas;  
4.6. Não usufruir do recebimento de qualquer outra modalidade de bolsa (exceto PROUNI e FIES); 

 
4.7. Possuir Currículo Lattes cadastrado e atualizado;  

 
4.8. Possuir conta (corrente ou poupança) em nome próprio, em banco físico ou digital. 

 
 

 
5. Requisitos e critérios para o aluno voluntário 

5.1. Estar regularmente matriculado e frequentando o curso de graduação, durante todo o período 
de vigência do projeto; 

 
5.2. Apresentar bom rendimento acadêmico; 
 
5.3. Não ter pendências acadêmicas e/ou administrativas;  
 
5.4. Possuir Currículo Lattes cadastrado e atualizado;  

 
 

6. Inscrição 
6.1. Os Planos de Trabalho devem ser inscritos conforme o Anexo II do presente edital; 

 
6.2. Para inscrição, o docente deverá realizar o contato com o pesquisador responsável pelo Projeto 

Multicêntrico, disponível no Anexo 1, até dia 30/06/2022, para alinhamento da proposta e 
verificação das atividades que poderá desenvolver em sua unidade; 

 
6.2.1.  O contato com o docente responsável pelo Projeto Multicêntrico não garante 

a participação no processo seletivo, sendo necessário o cumprimento de todos os 
critérios dispostos no Item 2; 

 
6.3. Após o contato e alinhamento, o docente deverá elaborar o Plano de Trabalho no Formulário CP 

01.50, disponível no Anexo II, este deverá apresentar cronograma de desenvolvimento das 
atividades igual a 10 (dez) meses, compreendendo a vigência de agosto de 2022 a maio de 2023; 

 
6.4. O docente responsável pelo Plano de Trabalho deverá indicar no formulário de inscrição, os dados 

(nome completo, CPF e e-mail) do aluno que será indicado para a bolsa; 
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6.5. O Plano de Trabalho preenchido deverá ser encaminhado em arquivo PDF, nomeado pelo docente 

responsável e com no máximo 2 MB, até dia 30/06/2022, juntamente com o Curriculum Lattes e a 
inscrição de participação, por meio do link: https://forms.gle/N1WEr6sr257WiwwcA; 

 
6.6. Cada docente pode inscrever somente 01 (um) Plano de Trabalho, sendo que este poderá conter 

somente 01 (um) autor responsável e 01 (um) aluno bolsista; 
 

6.7. Os Planos de Trabalho aprovados serão contemplados com R$12.000,00 (doze mil reais), assim 
distribuídos: 01 (uma) Bolsa Pesquisa para o docente responsável no valor de R$ 1.000,00; e 01 
(uma) Bolsa de Iniciação Científica para o aluno de graduação no valor de R$ 200,00, durante o 
período de 01/08/2022 a 31/05/2023, totalizando 10 parcelas; 

 
6.8. Professores que recebem algum benefício para desenvolvimento de atividade de pesquisa não são 

elegíveis a participar do presente Edital; 
 

6.9.  Os processos protocolizados fora do prazo estabelecido, ou que não atenderem aos critérios 
dispostos no presente Edital, são automaticamente indeferidos. 

 
7. Seleção e classificação 

 
7.1. As inscrições recebidas serão analisadas pelo Comitê Avaliador seguindo os critérios de 

classificação abaixo; 

 
7.1.1. Plano de Trabalho; 
7.1.2. Curriculum Lattes 
7.1.3. Aderência ao Projeto; 
7.1.4. Disponibilidade para atividades. 

 
8. Resultado 

 
8.1. Os resultados serão divulgados pelo site https://www.pgsskroton.com.br/ e/ou pelo ambiente 

AVA Stricto a partir de 02/08/2022; 
 

9. Acesso ao ambiente Funadesp 
 
9.1. Os bolsistas (docente e aluno) aprovados, serão previamente registrados na plataforma da 

Funadesp (https://sistema.funadesp.org.br/ProjetoPesquisa), e receberão as informações via e-
mail, pela agência de fomento, para acesso no ambiente; 

 
9.2. Nessa plataforma o bolsista deverá realizar o preenchimento das informações necessárias para o 

recebimento da bolsa; 
 

 
10. Indicação de alunos 

 

https://forms.gle/N1WEr6sr257WiwwcA
https://www.pgsskroton.com.br/
https://sistema.funadesp.org.br/ProjetoPesquisa
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10.1. Após a divulgação do resultado, o docente contemplado deverá indicar os alunos voluntários até 
28/10/2022, de acordo com o cronograma disposto no item 2; 

 
10.2. As inscrições dos alunos voluntários devem ser realizadas pelo orientador, por meio do formulário 

CP 10.18 (disponível no AVA Stricto) e posteriormente submetido na atividade no ambiente AVA 
Stricto; 

 
10.3. É de responsabilidade do professor orientador, a pré-seleção dos alunos inscritos, de acordo com 

os requisitos e critérios estabelecidos no Item 4 e 5; 
 

10.4. É de responsabilidade do professor orientador informar, caso a indicação do aluno bolsista no 
momento da submissão do Plano de Trabalho, tenha alteração até o momento da implantação da 
bolsa. 

 
 

11. Acompanhamento 
 
11.1. O docente bolsista é responsável por orientar e acompanhar as atividades dos seus alunos, bem 

como supervisionar o envio dos formulários de acompanhamento das atividades; 
 
11.2. É vedado ao docente repassar a outro a orientação de seu bolsista. Em casos de impedimento 

eventual do orientador, a bolsa retorna à Direção da Unidade; 
 
11.3.  É dever do docente informar à Direção da Unidade sobre qualquer tipo de problema e/ou 

irregularidade ocorrido em relação ao desenvolvimento das atividades dos alunos no Programa 
de Iniciação Científica e Tecnológica; 

 
11.4. Os alunos (bolsistas e voluntários) devem encaminhar bimestralmente, via ambiente AVA Stricto 

e nas datas estipuladas, o formulário para acompanhamento das atividades (Informes Bimestrais) 
de Iniciação Científica e Tecnológica; 

 
11.5. Os docentes devem encaminhar relatórios: parcial e final; para acompanhamento das 

atividades, via ambiente AVA Stricto e nas datas estipuladas, conforme cronograma disposto no 
Item 2; 

 
11.6. Em caso de não envio dos informes e relatórios solicitados nas datas estipuladas, docentes e 

alunos poderão ter as bolsas canceladas; 
 
11.7. O relatório parcial é analisado pelo Comitê Avaliador para continuidade das bolsas; 
 
11.8. A não aprovação dos relatórios implica na suspensão/cancelamento da bolsa do professor e 

aluno; 

 
11.9. É compromisso e responsabilidade do orientador incluir o nome dos alunos e da Funadesp nas 

publicações e trabalhos apresentados em eventos científicos que venham a ser resultado das 
atividades desenvolvidas com a participação dos alunos; 
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11.10. É obrigatória a apresentação dos resultados das atividades, constando os alunos de Iniciação 
Científica no 26º Encontro de Atividades Científicas; e 
 

11.11. A não participação no 26º Encontro de Atividades Científicas resultará em uma pendência para 
o docente; 
 

11.12. Caso o docente venha gozar de licença durante o de período da bolsa, deve informar 
imediatamente à Direção da Unidade para suspensão das bolsas do docente responsável e do 
aluno; 
 

11.13. Havendo interrupção do projeto, por qualquer motivo, as bolsas do docente e do aluno são 
canceladas; 
 

11.14. Tem direito ao Certificado de participação no Programa de Iniciação Científica, os alunos 
devidamente cadastrados e que realizarem a entrega de relatório final. 

 
 

12. Disposições Finais 
 

12.1. Os casos não previstos neste Edital são analisados e julgados pela Direção da Unidade e em 
conformidade com os critérios estabelecidos para o gerenciamento do Plano de Trabalho. 

 
 

Londrina, 23 de março de 2022. 
 
 
 

 
 

Fabiola Cristine Almeida R. Grecco    Ricardo Cesar Tavares Carvalho  
Coordenadora do Programa Stricto Sensu em 

Saúde e Produção Animal da Unopar  
  Coordenador do Programa Stricto Sensu em 

Biociência Animal da Unic  
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ANEXO I DO EDITAL 001/2022 
DA CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

MEDICINA VETERINÁRIA 

Projeto Multicêntrico: ESTUDO MULTICÊNTRICO DAS PRÁTICAS VETERINÁRIAS NO BRASIL 

Pesquisadora Responsável: Dra. Fabiola Cristine de Almeida Rego Grecco 

Contato: fabiola.cristine@kroton.com.br  

Esse estudo multicêntrico tem por objetivo principal realizar um levantamento retrospectivo e prospectivo 
das atividades realizadas dentro dos hospitais veterinários, clínicas escolas e laboratórios nas unidades da 
Kroton, que possuem o curso de Medicina veterinária; através de análises retrospectivas e também de novos 
atendimentos, de casos infecciosos, parasitários, reprodutivos e metabólicos. A etapa retrospectiva objetiva 
levantar as principais casuísticas ocorridas em cada centro participante do estudo. A etapa prospectiva atuará 
desde o acompanhamento do estágio inicial dos atendimentos até a fase final, o tratamento propriamente 
dito; com o intuito de acrescentar ao banco de dados retrospectivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fabiola.cristine@kroton.com.br
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Anexo II – Plano de Trabalho  
 

PLANO DE TRABALHO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO MULTICÊNTRICO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

01. DADOS DO PROFESSOR (obrigatório preenchimento de todos os itens)  

Selecione a Marca da sua Unidade: Unopar   Pitágoras   Unime  Unic  Uniderp  Anhanguera 

Informe o nome da unidade: 

Informe a cidade da unidade: 

Nome Completo:       

CPF:  

E-mail (obrigatório):       DDD: 
      

Fone:       

02. DADOS DO ALUNO INDICADO PARA BOLSA (obrigatório preenchimento de todos os itens)  

Selecione a Marca da sua Unidade: Unopar   Pitágoras   Unime  Unic  Uniderp  Anhanguera 

Informe o nome da unidade: 

Informe a cidade da unidade: 

Nome Completo:       

CPF:  

E-mail (obrigatório):       DDD: 
      

Fone:       

03.DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

2. Objetivos (máximo 1000 caracteres c/ espaços) 

      

3. Metodologia (máximo 2000 caracteres c/ espaços) 
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4. Cronograma (máximo 2.000 caracteres c/ espaços) 

Etapas do Projeto Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio 

           

           

           

           

           

           

           
 

5. Contribuições técnico cientificas previstas 

 


