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PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA 
 

Modalidade: Iniciação Científica 

1. OBJETIVO 

O Projeto de Pesquisa “Preservação e Investigação do Patrimônio Moderno e Contemporâneo”, coordenado pelo 
Professor Dr. Thiago Sevilhano Puglieri da Unidade Acadêmica Instituto de Ciências Humanas da Universidade 
Federal de Pelotas, torna público que realizará Processo Seletivo para o preenchimento de uma vaga de bolsista de 
Iniciação Científica com bolsa PIBIC/CNPq, para investigação química e preservação de objetos patrimoniais.                                                                                                                                       
 
2. IDENTIFICAÇÃO  
 
Nome do Projeto de Pesquisa: Preservação e Investigação do Patrimônio Moderno e Contemporâneo. 
Nome do Coordenador: Thiago Sevilhano Puglieri. 
Período da Bolsa: 01/09/2021 a 31/08/2022. 
Número de vagas: 1 (uma) vaga para bolsa PIBIC/CNPq. 
Período e horário das inscrições: de 20/07/2021 a 02/08/2021, até às 17h00. 
Inscrição: Os candidatos deverão enviar por e-mail (tspuglieri@gmail.com) uma carta de intensão e o histórico escolar, 

em formato pdf. O e-mail deve ter o seguinte assunto: “Inscrição para bolsa de IC”. O candidato 
deverá receber e-mail confirmando inscrição em até 24h. Caso isso não ocorra, o candidato deverá 
reenviar os documentos. 

Requisitos para inscrição: O aluno deverá estar regularmente matriculado em curso de graduação na UFPel, ter cursado 
pelo menos 3 semestres do curso atualmente matriculado, ter afinidade e conhecimentos em química e 
se identificar com investigações químicas de bens culturais. 

Avaliação: A avaliação será feita baseando-se na carta de apresentação. A carta deverá ter no máximo duas páginas e 
conter breve relato sobre: (1) trajetória acadêmica e áreas de interesse do candidato, (2) participação 
em projetos e/ou atividades acadêmicas, (3) conhecimentos e interesses na área de investigação 
química de bens culturais, e (4) períodos disponíveis para desenvolver atividades no projeto. Uma 
entrevista virtual poderá ser usada como avaliação caso considera-se um empate. 

Data e horário das provas: A avaliação será feita até o dia 04/08/2021. Caso haja empate, as entrevistas deverão 
acontecer entre os dias 05 e 06/08/2021. 

Divulgação dos resultados: Os resultados serão divulgados por e-mail até o dia 06/08/2021. 
 
3. OUTRAS INFORMAÇÕES 

– O cadastro do(a) bolsista selecionado(a) ocorrerá impreterivelmente até o dia 20/08/2021 no COBALTO; 
– O(a) bolsista indicado(a) deverá obrigatoriamente possuir conta corrente como titular no Banco do Brasil (não são 
aceitas contas poupança ou outra titularidade) cadastrada no COBALTO; 
– O(a) bolsista indicado(a) deverá possuir currículo lattes cadastrado (as informações do currículo devem ser 
atualizadas e enviadas ao CNPq até o dia 31/08/2021 para que o currículo não fique em preenchimento no momento da 
indicação);  
– O(a) bolsista indicado(a) deverá dar aceite no termo e indicar os dados bancários para recebimento da bolsa através 
do e-mail que receberá do CNPq entre os dias 01/09/2021 e 10/09/2021 para que a bolsa fique ativa. 
 
4. DATA E ASSINATURA 

Pelotas, 20 de Julho de 2021.                          
 

______________________________________ 
Thiago Sevilhano Puglieri 

Coordenador do Projeto de Pesquisa 
 
 


