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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS E TRABALHO VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Retificação nº 0689847/GR/UNIR/2021

  

EDITAL Nº 2021/PIBITI/DPESQ/PROPESQ/2021

ERRATA 04

 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ), da
Diretoria de Pesquisa (DP) e da Coordenadoria do Programa Ins�tucional de de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(CITT), re�fica o EDITAL Nº 2021/PIBITI/DPESQ/PROPESQ/2021, publicado no dia 11 de maio de 2021. 

 

ALTERAÇÃO Nº 1

 

Em referência ao item 19. CRONOGRAMA. 

Onde se lê: 

 

Evento Data Local
Lançamento do edital 11/05/2021 www.pibic.unir.br

Prazo para recurso contra o Edital 11/05/2021 a
14/05/2021

Por e-mail: pibic@unir.br
(Formulário ANEXO X)

Submissão de projetos e planos de trabalho no SIGAA 15/05/2021 a
13/06/2021 SIGAA

http://www.pibic.unir.br/
mailto:pibic@unir.br
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Divulgação preliminar das inscrições deferidas 14/06/2021 www.pibic.unir.br
Prazo para recurso das inscrições indeferidas (o recurso deve mencionar e comprovar o ponto
a ser ques�onado)

14/06/2021 a
15/06/2021

Por e-mail: pibic@unir.br. (Formulário
ANEXO Y)

Período para análise dos recursos sobre as inscrições indeferidas 15/06/2021 a
16/06/2021 Propesq

Divulgação final das inscrições deferidas e da análise dos recursos 16/06/2021 www.pibic.unir.br

Período da avaliação on-line, pelo CTC interno e externo, dos projetos inscritos. 16/06/2021 a
10/07/2021 SIGAA

Prazo limite para atualização do currículo na plataforma La�es do CNPq e no SIGAA Até 15/06/2021 SIGAA
Prazo limite para atualização da área Qualis/CAPES no SIGAA Até 15/06/2021 SIGAA
Divulgação do resultado preliminar 11/07/2021 www.pibic.unir.br
Recurso contra o resultado preliminar (o recurso deve mencionar e comprovar o ponto a ser
ques�onado)

11/07/2021 a
13/07/2021

Por e-mail: pibic@unir.br (FORMULÁRIO
ANEXO Z)

Período para avaliação dos recursos contra o Resultado Preliminar. 13/07/2021 a
14/07/2021 PROPESQ

Divulgação do resultado final PIBITI (2021/2022) 15/07/2021 www.pibic.unir.br

Indicação de bolsistas e voluntários (Atenção ao item 12.1.1 do Edital) 15/07/2021 a
31/07/2021 SIGAA

 

Leia-se: 

 

Evento Data Local
Lançamento do edital 11/05/2021 www.pibic.unir.br

Prazo para recurso contra o Edital 11/05/2021 a
14/05/2021

Por e-
mail: pibic@unir.br

Submissão de projetos e planos de trabalho no SIGAA 15/05/2021 a
15/06/2021 SIGAA

Divulgação preliminar das inscrições deferidas 16/06/2021 www.pibic.unir.br
Prazo para recurso das inscrições indeferidas (o recurso deve mencionar e comprovar o ponto a ser
ques�onado)

16/06/2021 a
17/06/2021

Por e-
mail: pibic@unir.br. 

Período para análise dos recursos sobre as inscrições indeferidas 17/06/2021 a
18/06/2021 Propesq

Divulgação final das inscrições deferidas e da análise dos recursos 18/06/2021 www.pibic.unir.br
Período da avaliação on-line, pelo CTC interno e externo, dos projetos inscritos. 18/06/2021 a SIGAA

http://www.pibic.unir.br/
mailto:pibic@unir.br
http://www.pibic.unir.br/
http://www.pibic.unir.br/
mailto:pibic@unir.br
http://www.pibic.unir.br/
http://www.pibic.unir.br/
mailto:pibic@unir.br
http://www.pibic.unir.br/
mailto:pibic@unir.br
http://www.pibic.unir.br/
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12/07/2021
Prazo limite para atualização do currículo na plataforma La�es do CNPq e no SIGAA Até 18/06/2021 SIGAA
Prazo limite para atualização da área Qualis/CAPES no SIGAA Até 18/06/2021 SIGAA
Divulgação do resultado preliminar 15/07/2021 www.pibic.unir.br

Recurso contra o resultado preliminar (o recurso deve mencionar e comprovar o ponto a ser ques�onado) 15/07/2021 a
17/07/2021

Por e-
mail: pibic@unir.br 

Período para avaliação dos recursos contra o Resultado Preliminar. 17/07/2021 a
20/07/2021 PROPESQ

Divulgação do resultado final PIBITI (2021/2022) 20/07/2021 www.pibic.unir.br

Indicação de bolsistas e voluntários (Atenção ao item 12.1.1 do Edital) 20/07/2021 a
06/08/2021 SIGAA

 

Porto Velho, 30 de julho de 2021.

 

Alexandre de Almeida e Silva
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa/Subs�tuto

Portaria 477/GR/UNIR, de 23 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DE ALMEIDA E SILVA, Pró-Reitor(a) Subs�tuto, em 30/07/2021, às 18:16, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0728997 e o código CRC 3A7C23D3.

Referência: Processo nº 23118.002045/2021-30 SEI nº 0728997
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