
                                                              
  

 

 
EDITAL 04/2018-CPP/PROPP 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 02/2018-PROPP/Pesquisa 

EDITAL DE CHAMADA DE PROJETOS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO: VIII PIBITI/CNPq/UFJF - 2018/2019 

 
Em observância às Resoluções Normativas do CNPq e da UFJF que regem os programas de 

Iniciação Cientifica, a Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UFJF e o CNPq tornam 

público o presente Edital, para abertura de inscrições, visando à seleção de orientadores e 

projetos para o Programa: VIII PIBITI/CNPq/UFJF- 2018/2019. 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação (PIBITI/CNPq/UFJF) tem por finalidade estimular os graduandos nas atividades, 
metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de 
inovação. Tem como objetivos: contribuir para a formação e inserção de estudantes em atividades 
de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação; contribuir para a formação de recursos 
humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora das empresas no País; 
contribuir para a formação do cidadão pleno, com condições de participar de forma criativa e 
empreendedora na sua comunidade. 

 
 

1. CRONOGRAMA DO EDITAL: 

Da submissão ao resultado: 

Reabertura das inscrições:      04/06/2018 
Encerramento das inscrições:      08/06/2018 
Vigência da bolsa:       01/08/2018 à 31/07/2019 
Divulgação das planilhas de pontuação:   27/06/2018  
Período de recurso:       28/06/2018 
Resultado dos recursos e classificação final: 09/07/2018 
 
Para a implementação das bolsas: 
Entrega de documentos e implementação de bolsistas no SIGA:                   30/07/2018 
Limite para implementação para o segundo mês sem retroativo:        30/08/2018 
Limite para regularização de pendências dos alunos indicados para o primeiro mês de bolsa: 10/08/2018 
Preenchimento de formulário pelo orientador listando resultados obtidos:    até    03/12/2019  

  

1 - Onde se lê:  
1. INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no SIGA/Pesquisa, no período de 16 de maio à 28 de maio de 2018. 
 

Leia-se: 
1. INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no SIGA/Pesquisa, no período de 04 de junho à 08 de junho de 2018. 

 

 

 

 
Juiz de Fora, 04 de junho de 2018. 

 
 
 
 

         Profa. Dra. Mônica Ribeiro de Oliveira                                         Prof. Dr. Luis Paulo da Silva Barra 
     Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa                                Pró-reitor Adjunto de Pós-graduação e Pesquisa         

 

 


