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EDITAL 11/2009/COOPEX 
 

Classificação dos Bolsistas de Iniciação Científica – 
Programas PIBIC/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA/FAG 
e PIBIC/FAG/COOPEX. 

 
A Coordenação de Pesquisa e Extensão da Faculdade Assis Gurgacz, no uso de suas atribuições e em conformidade com as suas 
finalidades, torna público o Resultado de Classificação dos Bolsistas de Iniciação Científica, conforme Edital 06/2009/COOPEX, que 
serão apoiados, por meio da concessão de cotas institucionais de bolsas de iniciação científica, com recursos do Fundo Estadual de 
Fomento a C, T & I (Fundo Paraná), instituído pela Lei Estadual 12.020/98, alocados no Plano de Trabalho da Fundação Araucária de 
2009 e da Faculdade Assis Gurgacz PIBIC/FAG/COOPEX de 2009. 
 

 CURSO TÍTULO DO PROJETO ACADÊMICO (A) ORIENTADOR (A) VALOR 
R$ 

1º Educação Física 
Efeito agudo de uma sessão de exercício 

resistido no método circuito sobre a 
pressão arterial e duplo produto 

Alany Andréia da Silva Karina Elaine de Souza 
Silva 300,00 

2º Educação Física 
Efeito agudo de uma sessão de exercício 

resistido no método seriado sobre a 
pressão arterial e duplo produto 

Karina de Oliveira Karina Elaine de Souza 
Silva 300,00 

3º Enfermagem 

A vida familiar de crianças e 
adolescentes usuários do Centro de 

Reabilitação FAG e sua relação com o 
cuidado: implicações para a saúde 

Elis Regina Raatz Baú Gicelle Galvan 
Machineski 300,00 

4º 
Engenharia de 

Controle e 
Automação 

Análise e elaboração de um sistema 
automático de controle em uma 

indústria de reciclagem de Cascavel - 
PR 

Heron Eduardo de Lima 
Ávila Yuri Ferruzzi 300,00 

5º Engenharia Civil 

O processo de ocupação e colonização da 
região oeste do Paraná através da 

Memória e Identidade dos colonizadores 
do Município de Ibema 

Maykon Jhione Baú Rosimar Baú 300,00 

6º Educação Física 
Quantidade e qualidade óssea de 
escolares, a influência da idade, 

antropometria e composição corporal 
Priscila Torres Roberto Régis Ribeiro 300,00 

7º Educação Física Composição corporal e flexibilidade de 
escolares de 06 a 10 anos de idade Carina Chaves Gerona Roberto Régis Ribeiro 150,00 

 
Os recursos financeiros serão repassados mediante convênio a ser assinado entre a Fundação Araucária e a Faculdade Assis 

Gurgacz. 
Os acadêmicos contemplados com a bolsa deverão aguardar contato da Coordenação de Pesquisa e Extensão – COOPEX 

para as devidas providências. 
Não caberão recursos ao processo de julgamento e seleção das propostas. 
A qualquer momento a FAG poderá revogar ou anular este Edital, no todo ou em parte, por motivos impeditivos à sua 

continuidade, sem que isso implique em direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser obtidos diretamente na COOPEX, 

pelo correio eletrônico coopex@fag.edu.br ou pelo telefone (45) 3321-3965. 
 
PUBLIQUE-SE. 
CUMPRA-SE. 

Cascavel, 31 de julho de 2009. 
Rosimar Baú 

Coordenador de Pesquisa e Extensão 


