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COMUNICADO 

 

  

À Comunidade do PIBIC – 2012/2013 

  

A Fundação Universidade Federal de Rondônia, através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa, comunica aos consultores do Comitê Técnico Científico Institucional, orientadores, bolsistas 

e voluntários vinculados a este Programa, concernente ao período de agosto/2012 a julho/2013 que, em 

atendimento à solicitação de alguns orientadores que tiveram dificuldades de operacionalização do 

Sistema InfoPIBIC, o referido sistema será reaberto a partir das 8 horas do dia 9 até às 23h59min 

do dia 11 do mês em curso, impreterivelmente, para envio do relatório parcial e cadastro de 

participantes. 

Na oportunidade, informamos que estará disponível uma web conferência na página inicial 

do sistema InfoPIBIC, no link http://webconf2.rnp.br/unir_graduacao_1/, no período de 9 a 11 do 

corrente mês, das 15 às 17 horas, com vistas a esclarecer eventuais dúvidas concernentes ao cadastro 

de orientadores e orientandos, bem como ao envio de documentos anexos. Para participar da referida 

web conferência, os usuários devem clicar o link supramencionado, preencher o campo “convidado” e 

informar seu nome completo. 

Ressaltamos a necessidade de Vossas Senhorias efetuarem os procedimentos inerentes ao 

cadastro e envio de anexos com antecedência, para evitar sobrecarga no sistema e, principalmente, para 

que os prazos junto ao CNPq não sejam comprometidos. Além disso, é importante que verifiquem em 

seu cadastro no sistema se os documentos anexos estão vinculados adequadamente a figura do 

orientador e do orientando, visto que apenas o projeto deve estar vinculado ao orientador, ao passo que 

o relatório parcial e plano de trabalho precisam estar vinculados ao orientando. Sendo assim, no 

momento, serão considerados obrigatórios apenas o projeto do orientador, o relatório parcial e o plano 

de trabalho do orientando. 

 

Porto Velho, 08 de abril de 2013. 

 

Prof. Dr. Ari Miguel Teixeira Ott 

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 
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