
ORIENTAÇÕES 4 SOBRE O EDITAL PIBIC E PIBITI 2020/2021 

1  -  Informamos  que  o  prazo  para  inscrição  nos  processos  seletivos  do  PIBIC e  PIBITI  ciclo
2020/2021 foram prorrogados até o dia 20/05/2020. Conforme links nos site do PIBIC: 
http://www.pibic.unir.br/uploads/78787878/RETIFICACAO%201.pdf 
http://www.pibic.unir.br/uploads/78787878/RETIFICACAO%201%20PIBITI.pdf 

2 - No item 1 das Orientações 3 sobre o Edital do PIBIC e PIBITI :

“Alguns grupos de pesquisa não aparecerão no sistema no momento do cadastro do seu projeto.
Este  deverá  ser  cadastrado previamente  por  qualquer  membro do Grupo nas  seguintes  opções:
PESQUISA  >  GRUPO  DE  PESQUISA>  PROPOSTA  DE  CRIAÇÃO  DE  GRUPO  DE
PESQUISA> CADASTRAR. Logo após este cadastro a PROPESQ analisará e fará a liberação no
Sistema.”
Faltou  a  informação:  Para  que  a  PROPESQ  faça  a  liberação  dos  grupos  de  pesquisa  é
necessário o envio de e-mail para pesquisa@unir.br solicitando-a. 

3 - Informamos que o problema para submissão de planos de trabalho já foi resolvido, portanto
pedimos que os docentes façam a submissão deles, caso ainda não o tenham feito. 
Só poderão concorrer a cotas de bolsas os projetos com planos de trabalhos submetidos. Solicitamos
aos docentes com  projeto externo o envio de e-mail para  pibic@unri.br pedindo a liberação do
projeto para a inclusão dos planos. 

4 - Pedimos atenção ao item 3 do edital que versa sobre os procedimentos de inscrição, em especial
ao item 3.1.4 sobre a informação da área Qualis/CAPES que servirá como base para avaliação de
sua proposta. O item 3.2.4 orienta como informar no SIGAA a área. 

5 - Alguns professores estão com dificuldade para fazer a importação do Lattes mas a maioria dos
problemas que estão chegando até a CPBIC são em virtude do docente não descompactar o arquivo
xml que é baixado do currículo Lattes. Se após a descompactação do arquivo, mesmo assim algum
erro aparecer, solicitamos o envio de SOS a DTI para análise do caso. 
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