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

Re�ficação nº 003/PROPESQ/UNIR/2022

  

EDITAL Nº 001/PIBIC/DPESQ/PROPESQ/UNIR/2022

ERRATA 03

 

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 Bolsas e Trabalho Voluntário de Iniciação Cien�fica (CPIBIC), re�fica o EDITAL Nº
001/PIBIC/DPESQ/PROPESQ/UNIR/2022, publicado no dia 20 de junho de 2022. 

 

ALTERAÇÃO Nº 1: Em referência ao item 12. A SELEÇÃO E INDICAÇÃO DO ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA.

 

Onde se lê:

12.2. Os  pesquisadores   contemplados   com   bolsas    deverão    indicar    os    discentes    selecionados,    via    SIGAA,    no    período de 1º a
15/08/2022, sob pena de não recepção do pagamento referente ao primeiro mês de vigência da bolsa.

12.3. A não indicação de bolsista(s) até a data-limite de 25/08/2022 implicará na perda defini�va da(s) bolsa(s) concedida(s) e redistribuição para o próximo
pesquisador classificado.

 

Leia-se:

12.2. Os  pesquisadores   contemplados   com   bolsas    deverão    indicar    os    discentes    selecionados,    via    SIGAA,    no    período de 24/08 a
04/09/2022, sob pena de não recepção do pagamento referente ao primeiro mês de vigência da bolsa.

12.3. A não indicação de bolsista(s) até a data-limite de 10/09/2022 implicará na perda defini�va da(s) bolsa(s) concedida(s) e redistribuição para o próximo
pesquisador classificado.

 

ALTERAÇÃO Nº 2: Em referência ao item 20. CRONOGRAMA. 

 

Onde se lê: 

Evento Data Local
Lançamento do edital. 20/06/2022 www.pibic.unir.br
Prazo para recurso contra o edital. 20/06/2022 a 22/06/2022 Por e-mail: pibic@unir.br
Submissão de projetos e planos de trabalho no SIGAA. 20/06/2022 a 05/07/2022 SIGAA
Divulgação preliminar das inscrições deferidas. 07/07/2021 www.pibic.unir.br
Prazo para recurso das inscrições indeferidas (o recurso deve mencionar e comprovar o ponto a ser ques�onado). 07 a 09/07/2021 Por e-mail: pibic@unir.br. 
Período para análise dos recursos sobre as inscrições indeferidas. 09 a 14/07/2022 PROPesq
Divulgação final das inscrições deferidas e da análise dos recursos. 15/07/2022 www.pibic.unir.br
Período da avaliação online, pelos CTCs interno e externo, dos projetos inscritos. 30/06/2022 a 20/07/2022 SIGAA
Prazo limite para atualização do currículo na plataforma La�es do CNPq. Até 05/07/2022 SIGAA
Prazo limite para atualização da área Qualis/CAPES no SIGAA. Até 05/07/2022 SIGAA
Divulgação do resultado preliminar. 22/07/2022 www.pibic.unir.br

Recurso contra o resultado preliminar (o recurso deve mencionar e comprovar o ponto a ser ques�onado). 22 a 24/7/2022
Por e-mail: pibic@unir.br
(FORMULÁRIO ANEXO III)
 

Período para avaliação dos recursos contra o Resultado Preliminar. 24 a 29/07/2022 PROPESQ
Divulgação do resultado final PIBIC (2022/2023). 1º/08/2022 www.pibic.unir.br
Indicação de bolsistas e voluntários. (Atenção ao item 12.1 do edital). 1º a 15/08/2022 SIGAA

 

Leia-se: 

Evento Data Local
Lançamento do edital. 20/06/2022 www.pibic.unir.br

Prazo para recurso contra o edital. 20/06/2022 a
22/06/2022 Por e-mail: pibic@unir.br

Submissão de projetos e planos de trabalho no SIGAA. 20/06/2022 a
05/07/2022 SIGAA

Divulgação preliminar das inscrições deferidas. 13/07/2021 www.pibic.unir.br
Prazo para recurso das inscrições indeferidas. 14 a 16/07/2021 Por e-mail: pibic@unir.br. 
Período para análise dos recursos sobre as inscrições indeferidas. 16 a 20/07/2022 PROPesq
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Divulgação final das inscrições deferidas e da análise dos recursos. 20/07/2022 www.pibic.unir.br
Período da avaliação online, pelos CTCs interno e externo, dos projetos inscritos. 15/07 a 15/08/2022 SIGAA
Prazo limite para atualização do currículo na plataforma La�es do CNPq. Até 05/07/2022 SIGAA
Prazo limite para atualização da área Qualis/CAPES no SIGAA. Até 05/07/2022 SIGAA
Divulgação do resultado preliminar. 17/08/2022 www.pibic.unir.br

Recurso contra o resultado preliminar. 17 a 19/08/2022 Por e-mail: pibic@unir.br
(FORMULÁRIO ANEXO III)

Período para avaliação dos recursos contra o resultado preliminar. 19 a 23/08/2022 PROPESQ
Divulgação do resultado final PIBIC (2022/2023). 24/08/2022 www.pibic.unir.br
Indicação de bolsistas e voluntários. (Atenção ao item 12.1 do edital). 24/08 a 04/09/2022 SIGAA

 

Porto Velho, 05 de agosto de 2022.

 

 

Prof. Dr. Artur de Souza Moret
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

Portaria nº 592/GR/UNIR, de 18 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR DE SOUZA MORET, Pró-Reitor(a), em 05/08/2022, às 22:04, 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 1054364 e o código CRC F23A9FBE.

Referência: Processo nº 23118.002875/2022-48 SEI nº 1054364
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