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No item 2.1 , “ d ” , Onde se lê: 
2.1 
d) Coordenar ou participar de pelo menos um projeto de pesquisa cadastrado na PROPPIT durante a vigência 
da bolsa.  
 
LEIA-SE:  
2.1 
d) Coordenar ou participar de pelo menos um projeto de pesquisa cadastrado na PROPPIT durante a vigência 
da bolsa. Para os casos em que o docente não seja participante ou possua projeto cadastro na Coordenação de 
projetos/Proppit, ou ainda, para os casos em que a vigência da portaria (ou do projeto) finalize antes da 
vigência das bolsas, recomenda-se uma das três alternativas: i. cadastrar um novo projeto dentro do 
calendário da Unidade, ii. cadastrar um novo projeto sem carga horária (recebidos na Coordenação de 
projetos em fluxo contínuo, conforme resolução 84, 2015/CONSUN) ou iii. Prever a prorrogação do mesmo, 
iniciando os trâmites na Unidade Acadêmica 30 dias antes da validade da Portaria, mediante apresentação e 
aprovação de relatório.  
 
 
No item 5.1, Onde se lê: 
5.1   As inscrições ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica estarão abertas e disponíveis para  submissão 
de propostas durante o período de 27 de junho a 16 de julho de 2018 
 
LEIA-SE:  
5.1   As inscrições ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica estarão abertas e disponíveis para submissão 
de propostas durante o período de 27 de junho a 23 de julho de 2018. 

 
 
No item 6.1, “ f ”, Onde se lê: 
6.1    
f) A produção científico-acadêmica, referente aos anos de 2013 a 2018, será avaliada através do currículo 
Lattes dos docentes conforme pontuação descrita no ANEXO III. As informações serão extraídas a partir do site 
do CNPq (Plataforma Lattes) em data específica de acordo com o calendário deste edital. 
 
LEIA-SE:  
6.1 
f) A produção científico-acadêmica, referente aos anos de 2013 a 2018, será avaliada através do currículo 
Lattes dos docentes conforme pontuação descrita no ANEXO III. As informações serão extraídas a partir do 
site do CNPq (Plataforma Lattes) em data específica de acordo com o calendário deste edital. O Anexo III 
está neste Edital apenas para conhecimento do docente.  
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No item 7.3 , Onde se lê: 
 

GRUPO Perfil docente Modalidade Número de bolsas
  
 

GRUPO A * Docentes com mais de 5 anos de 
obtenção do título de doutorado. 
* Docentes que orientam alunos 
em programas de Pós-Graduação 
Strictu Sensu. 
* Docentes com 5 artigos ou mais 
publicados em revistas indexadas 
nos últimos 5 anos. 
* Docentes que coordenam ou 
coordenaram projetos de pesquisa, 
com ou sem fomento externo, nos 
últimos 5 anos. 

 
PIBIC/UFOPA  
  

36 

PIBIC/CNPq  
 

15 

PIBITI /UFOPA 6 

GRUPO B * Docentes com menos de 5 anos 
de obtenção do título de 
doutorado. 
* Docentes que orientam ou não 
alunos em programas de Pós-
Graduação Strictu Sensu. 
* Docentes com 4 artigos ou mais 
publicados em revistas indexadas 
nos últimos 5 anos. 
* Docentes que participam ou 
participaram de projetos de 
pesquisa, com ou sem fomento 
externo, nos últimos 5 anos. 

 
PIBIC/UFOPA  
  

36 

PIBIC/Af - CNPq  
 

5 

PIBITI /CNPq 2 

PIBIC/CNPq  
 

6 

GRUPO C * Docentes com mestrado ou 
doutorado. 
* Docentes com 1 artigo ou mais 
publicados em revistas indexadas 
nos últimos 5 anos. 
* Docentes que participaram de 
projetos de pesquisa, com ou sem 
fomento externo, nos últimos 5 
anos. 

 
PIBIC/UFOPA  
  

13 

PIBIC-Af/Indígena/UFOPA  10 

PIBIC-Af/UFOPA 10 

PIBIC-Af/Quilombola/UFOPA 10 

PIBITI /CNPq  2 

GRUPO D * Docentes dos campi fora da sede, 
com mestrado ou doutorado. 
* Docentes com 1 artigo ou mais 
publicados em revistas indexadas 
nos últimos 5 anos. 
 
 

 
PIBIC/UFOPA  
  

38 

PIBIC/CNPq  
  

2 

PIBIC-Af/UFOPA 5 

PIBITI UFOPA 5 

Total 201 
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LEIA-SE 

GRUPO Perfil docente Modalidade Número de bolsas
  
 

GRUPO A 
 
 

* Docentes com mais de 5 anos de 
obtenção do título de doutorado. 
* Docentes que orientam alunos 
em programas de Pós-Graduação 
Strictu Sensu. 
* Docentes com 5 artigos ou mais 
publicados em revistas indexadas 
nos últimos 5 anos. 
* Docentes que coordenam ou 
coordenaram projetos de pesquisa, 
com ou sem fomento externo, nos 
últimos 5 anos. 

 
PIBIC/UFOPA  
  

29 

PIBIC/CNPq  
 

13 

PIBIC-Af/UFOPA 2 

PIBITI /UFOPA 3 

PIBIC-Af/Indígena/UFOPA 2 

PIBIC-Af/Quilombola/UFOPA 2 

GRUPO B 
 
 
 

* Docentes com até 5 anos de 
obtenção do título de doutorado. 
* Docentes que orientam ou não 
alunos em programas de Pós-
Graduação Strictu Sensu. 
* Docentes com 4 artigos ou mais 
publicados em revistas indexadas 
nos últimos 5 anos. 
* Docentes que participam ou 
participaram de projetos de 
pesquisa, com ou sem fomento 
externo, nos últimos 5 anos. 

 
PIBIC/UFOPA  
  

28 

PIBIC/Af - CNPq  
 

5 

PIBITI /CNPq 2 

PIBIC-Af/Indígena/UFOPA 2 

PIBIC-Af/Quilombola/UFOPA 2 

PIBIC/CNPq  
 

8 

PIBITI /UFOPA 3 

GRUPO C 
 

* Docentes com mestrado ou 
doutorado. 
* Docentes com 1 artigo ou mais 
publicados em revistas indexadas 
nos últimos 5 anos. 
* Docentes que participaram de 
projetos de pesquisa, com ou sem 
fomento externo, nos últimos 5 
anos. 

 
PIBIC/UFOPA  
  

45 

PIBIC-Af/Indígena/UFOPA  3 

PIBIC-Af/UFOPA 8 

PIBITI UFOPA 2 

PIBIC-Af/Quilombola/UFOPA 3 

PIBITI /CNPq  2 

GRUPO D 
 
 

* Docentes dos campi fora da sede, 
com mestrado ou doutorado. 
* Docentes com 1 artigo ou mais 
publicados em revistas indexadas 
nos últimos 5 anos. 
 
 

 
PIBIC/UFOPA  
  

21 

PIBIC-Af/Quilombola/UFOPA 3 

PIBIC-Af/Indígena/UFOPA 3 

PIBIC/CNPq  
  

2 

PIBIC-Af/UFOPA 5 

PIBITI UFOPA 3 

Total 201 

 
Santarém, 02 de julho de 2018. 
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No item 9, Onde se lê: 
 

Atividade1 Período 

Lançamento do Edital 27/06/2018 

Submissão on line das propostas 27/06 a 16/07/2018 

Prazo final de envio das propostas via sistema2 16/07/2018 

Prazo para atualização do currículo dos docentes na 
plataforma Lattes 

16/07/2018 

Data de extração dos dados referente a produção 
científica do orientador na plataforma Lattes 

17/07/2018 

Primeira rodada de avaliações 18/07 a 23/07/2018 

Segunda rodada de avaliações3 23/07 a 25/07/2018 

Divulgação do resultado preliminar A partir de 27/07/2018 

Prazo para interposição de recurso 
3 dias úteis após a divulgação do resultado 
preliminar 

Divulgação do resultado final A partir de 01/08/2018 

Entrega da documentação para implementação das 
bolsas 

01/08 a 31/08/2018 

 

LEIA-SE: 
 

Atividade1 Período 

Lançamento do Edital 27/06/2018 

Submissão on line das propostas 27/06 a 23/07/2018 

Prazo final de envio das propostas via sistema2 23/07/2018 

Prazo para atualização do currículo dos docentes 
na plataforma Lattes 

23/07/2018 

Data de extração dos dados referente a produção 
científica do orientador na plataforma Lattes 

24/07/2018 

Primeira rodada de avaliações 24/07 a 29/07/2018 

Segunda rodada de avaliações3 29/07 a 04/08/2018 

Divulgação do resultado preliminar A partir de 05/08/2018 

Prazo para interposição de recurso 
3 dias úteis após a divulgação do resultado 
preliminar 

Divulgação do resultado final A partir de 09/08/2018 

Entrega da documentação para implementação das 
bolsas 

09/08 a 31/08/2018 
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Santarém, 13 de julho de 2018. 
 
 
 
 

Comitê interno do Programa PIBIC/UFOPA 
Portaria PROPPIT de nº 243, de 10 de abril de 2018. 

 
 
 

Prof. Dr. Gabriel Brito Costa 
Diretor de Pesquisa da PROPPIT 
Portaria nº 251 de 10/04/2018 

 
 
 

Prof. Dr. Domingos Luiz Wanderley Picanço Diniz 
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica/UFOPA 

Portaria nº 287 de 30/04/2018 


