UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE PESQUISA
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES –PIBIC – 2017
DATAS

ATIVIDADES

Fevereiro e março 2017

Discussão e elaboração do edital de todos os programas PIBIC 2017/2018.

13 a 24/02/2017

Entrega do Relatório Parcial (PIBIC/CNPq, PIBIC/UFPA, PIBIC/AF, PIBIC/INTERIOR, PIBIT,
PIBIC/PRODOUTOR, PIBIC/PE-RENOVAÇÃO, PIBIC/ACERVO, PIBIC/EBTT, PIVIC) referente ao
período de agosto de 2016 a janeiro de 2017, pelo site: www.pibic.ufpa.br.

Entrega do Relatório Final somente do PIBIC FAPESPA, referente ao período 2015-2016
10/04/2017

Lançamento do Edital do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
– PIBIC

Até 16/06/2017
48 h. após divulgação

Submissão das propostas para concessão de bolsas dos programas PIBIC (vigência de 01 de agosto de
2017 a 31 de julho de 2018), no sistema PIBIC.
Avaliação das planilhas, CV Lattes e planos de trabalho dos pesquisadores inscritos no edital do PIBIC –
2017, por pesquisadores da instituição cadastrados no PIBIC.
Avaliação das inscrições do PIBIC por comitê ad hoc, constituído de pesquisadores de produtividade de outras
instituições.
Divulgação do resultado preliminar da seleção para o PIBIC – 2017.
Recebimento dos pedidos de reconsideração referente ao Edital PIBIC 2017.

Após 5 dias do pedido.

Análise dos pedidos de reconsideração.

17/04 a 12/05/2017
15 a 31/05/2017
01 a 16/06/2017

Resultado Final
23/06/2017
01/08 a 14/08/2017
Após a divulgação do
resultado final, no máximo
até o dia 10/08/2017
01/08/2017
01 a 15/08/2017

A divulgação do resultado final da seleção para o PIBIC -2017 depende da confirmação das cotas fornecidas
pelo CNPq.
Cadastro das propostas para o programa PIVIC Voluntário (vigência de 01 de agosto de 2017 a 31 de
julho de 2018), por meio do www.sigaa.ufpa.br
Cadastro dos estudantes indicados para as bolsas por meio do www.sigaa.ufpa.br, pelos orientadores,
para que sejam inseridos na folha de pagamento de agosto de 2017.
Inicio da vigência das bolsas PIBIC -2017: 01 de agosto de 2017 a 31 de julho de 2018.
Entrega de relatório final e resumo de todos os bolsistas do PIBIC e PIVIC, período 2016-2017, para o
XXVIII Seminário de Iniciação Científica, pelo site: www.pibic.ufpa.br.

16 a 31/08/2017

Avaliação dos Relatórios Finais PIBIC e PIVIC pelos pesquisadores da UFPA, no sistema
www.pibic.ufpa.br
.

A partir de 28/08/2017

Avaliação dos Relatórios Finais pelo Comitê ad hoc.

Até o dia 01 de setembro
de 2017

Envio de justificativa escrita pelos orientadores que estarão ausentes no ato da comunicação oral dos
bolsistas sob sua orientação e indicação de um pesquisador do seu grupo para representá-lo nessa ocasião.

18/09/2017

Cerimônia de abertura do XXVIII Seminário de Iniciação Científica da
UFPA
Centro de Convenções Benedito Nunes.

16h
18 a 22 de setembro de
2017

Seminário de Iniciação Científica da UFPA com apresentação das comunicações orais de bolsistas PIBIC
– 2016/2017 –UFPA e demais campi, conforme programação especifica a ser divulgada na página
www.propesp.ufpa.br.
Belém, 15 de dezembro de 2016.
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