
                                                              
  

 
EDITAL 05/2018-CPP/PROPESQ 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 05/2018- EDITAL 03/2018-PROPP/Pesquisa 

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

X PIBIC/CNPq/UFJF NAS AÇÕES AFIRMATIVAS - 2018/2019 

 
Em observância às Resoluções Normativas do CNPq e da UFJF que regem os programas de Iniciação Científica, a Pró-

reitoria de Pós-graduação e Pesquisa e o CNPq tornam público o presente Edital, para abertura de inscrições, visando à 

seleção de orientadores e projetos para o Programa: IX PIBIC/CNPq/UFJF NAS AÇÕES AFIRMATIVAS - 2018/2019. 

 O Programa PIBIC nas Ações Afirmativas é uma ação que tem como missão complementar as ações afirmativas já 

existentes nas universidades. Seu objetivo é oferecer aos alunos beneficiários dessas políticas, ou seja, que ingressaram na 

UFJF por meio de cota racial ou social, a possibilidade de participação em atividades acadêmicas de iniciação científica. 

 

1. DO PROGRAMAS/BOLSAS 

1.1 PIBIC/CNPq (http://cnpq.br/pibic)  

1.2 Valores da bolsa são de R$ 400,00(quatrocentos reais), com jornada de 20 horas semanais. 

1.3 Os Bolsistas de Produtividade do CNPq, ativos desta instituição, terão precedência quanto ao recebimento de 01(uma), bolsa 

PIBIC nas Ações Afirmativas. 

1.4 O programa terá vigência de 12 meses, de 01/08/2018 a 31/07/2019. 

1.5 O bolsista/aluno selecionado estará sujeito ao cumprimento das atividades previstas no Plano de Trabalho, em jornada de 

acordo com o programa:  

1.6 Valores da bolsa são de R$ 400,00(quatrocentos reais), com jornada de 20 horas semanais. 

 

1.7 VIC/UFJF (http://www.ufjf.br/propp/legislacoes/resolucoes-dos-programas-de-pesquisa/) 

1.8 O programa VIC não é remunerado 

1.9 Voluntários de Iniciação Científica, com jornada de 12 horas semanais, sem renumeração. 

1.10 Projetos recomendados, mas não contemplados com bolsa, poderão contar com alunos voluntários. 

1.11 O número de alunos voluntários se limitará ao número de bolsas pleiteado, mas não atendido. 

1.12 O aluno estará sujeito às mesmas regras descritas no item 6.2, exceto os subitens 5.2.5 e 5.2.13 à 5.2.16. 

 
1. CRONOGRAMA DO EDITAL: 

Da submissão ao resultado: 

Reabertura das inscrições:      08/06/2018 
Encerramento das inscrições:      13/06/2018 
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    

 


