MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
Coordenadoria de Pesquisa
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas – PIBIC-AF
Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bloco 06 – Bairro Ininga

CEP: 64049-550 – Teresina-PI – Brasil – Fone (86) 215-5564 – Fone/Fax (86) 215-5560
E-mail: coorpesq@ufpi.br / saulo@ufpi.br

1º ADITAMENTO EDITAL PIBIC e PIBIC nas Ações Afirmativas (AF) /CNPq e UFPI
(2014/2015)
A Pró-Reitoria de Pesquisa por meio da Coordenadoria de Pesquisa (CPES) resolve:
1- Prorrogar a data limite para inscrição on-line (www.ic.ufpi.br) para 07/06/2014. O sistema
eletrônico receberá proposta com tolerância de 24 (vinte e quatro horas), encerrando-se,
impreterivelmente, às 24 (vinte e quatro horas) do dia posterior à data limite de submissão
das propostas, horário de Teresina.
2- Retifica os itens:
7, 4ª etapa: Cadastrar a planilha de pontuação de (a) orientador (a) e preencher com
os dados para avaliação da produção acadêmica, referente ao período de janeiro de
2011 a maio de 2014, devendo atingir o mínimo de 8 pontos no somatório dos
itens de 1 a 5 e de 8 a 10 ( Anexo I) para estar habilitado para avaliação do
projeto/plano de trabalho.
9, 9.1.2 : Verificação da Planilha de Produção Acadêmica referente ao período de
janeiro de 2011 a maio de 2014, que o proponente deve atingir o mínimo de 8
pontos no somatório dos itens de 1 a 5 e de 8 a 10 (Anexo I) para estar habilitado
para esta etapa de avaliação do projeto/plano de trabalho . O docente que não atingir
a pontuação mínima terá sua proposta desclassificada do processo de seleção de
bolsas.

Teresina, 03 de junho de 2014.
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