PIBIC - PIBITI 2017/2018
RESULTADO CONCESSÃO DE BOLSAS REMUNERADAS
A Universidade Federal de Sergipe (UFS) por meio da Pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa (POSGRAP) e da
Coordenação de Pesquisa (COPES) divulga o resultado da concessão de bolsas dos Programas Institucionais de Bolsas
de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI e de Iniciação Científica – PIBIC da UFS referentes
aos Editais 01/2017 POSGRAP/CINTTEC/UFS e 02/2017 POSGRAP/COPES/UFS, respectivamente.
Os Programas foram contemplados, até a presente data, com 240 bolsas do CNPq e 285 bolsas da UFS/COPES,
totalizando 525 bolsas para o PIBIC e com 22 bolsas do CNPq e 40 bolsas da UFS/COPES totalizando 62 para o PIBITI.
Treze (13) bolsas CNPq serão destinadas aos alunos premiados em primeira colocação (um de cada área de
conhecimento) nas apresentações orais dos trabalhos PIBIC no 26º EIC e 8º EIDTI da UFS, sendo oito para o PIBIC e
cinco para o PIBITI conforme previstos nos Editais 08/2016 POSGRAP/COPES/UFS.
Os professores com pontuação igual ou superior a 8,0 pontos não contemplados com bolsas e professores que tiveram
projetos/planos de trabalho aprovados concorrendo a cotas remuneradas e não atenderam ao requisito exigido pelo
edital (mínimo de 8,0 pontos na produção intelectual) e cuja Produção Científica maior ou igual a 3,0 pontos poderão
indicar alunos voluntários.
Os bolsistas remunerados e voluntários do PIBIC deverão participar de no mínimo um dos minicursos oferecidos pela
COPES durante o 27º EIC da UFS (orientações serão publicadas no Edital do 27º EIC).
Os bolsistas remunerados e voluntários do PIBITI deverão apresentar à CINTTEC/POSGRAP/DPB, para
implementação da bolsa, o Certificado de participação de curso de anterioridade/prospecção/ busca de patentes
ofertados pela CINTTEC/POSGRAP/DPB ou INPI.
Os alunos indicados nas cotas remuneradas CNPq deverão:






Ter currículo Lattes cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;
Cadastrar interesse nos planos de trabalho antes da indicação (portal do discente>bolsas>oportunidades de
bolsa>tipo de bolsa “pesquisa”/busca pelo nome do orientador);
Ter conta corrente e individual no Banco do Brasil (a conta não poderá ser poupança e/ou conjunta);
Informar seus dados bancários na Plataforma CNPq e aceitar o Termo de Concessão emitido pelo CNPq
assim que notificados por e-mail no período de 05 a 15 de agosto;
Aceitar o Termo de Compromisso no SIGAA até 05/08/17 (pesquisa>plano de trabalho>meus planos de
trabalho);

Os alunos indicados nas cotas remuneradas COPES deverão:






Ter currículo Lattes cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;
Cadastrar interesse nos planos de trabalho antes da indicação (portal do discente>bolsas>oportunidades de
bolsa>tipo de bolsa “pesquisa”/busca pelo nome do orientador);
Ter conta corrente e individual em qualquer banco (a conta não poderá ser poupança e/ou conjunta);
Ter seus dados bancários cadastrados e atualizados no SIGAA (portal do discente>meus dados
pessoais>dados bancários);
Aceitar o Termo de Compromisso no SIGAA até 05/08/17 (pesquisa>plano de trabalho>meus planos de
trabalho);

Os alunos indicados nas cotas voluntárias:



Não cadastram interesse nos planos de trabalho
Deverão aceitar o Termo de Compromisso, no SIGAA, até 05/08/2017 os alunos indicados até 04/08, e os
indicados a partir de 06/08 a 31/08 até 05/09/17(pesquisa>plano de trabalho>meus planos de trabalho).

NOTA: Informamos que está em processo de seleção de bolsas FAPITEC, edital FAPITEC/SE/FUNTEC/CAPES Nº
01/2017 com resultado das cotas previsto para a partir de 28/07/2017. Caso a UFS seja contemplada com bolsas
neste edital, estas serão distribuídas aos docentes que estão concorrendo aos editais PIBIC e PIBITI 2017/18
obedecendo a lista de excedentes conforme pontuação da produção intelectual.
Informações adicionais na Coordenação de Pesquisa – COPES
(79) 3194-6511 / 3194-6510

