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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC) , DE 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PIBITI) E DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA (PIVIC)- UFOPA/2019-2020 

 

     
No Item 6.1, letra “a”:  

Onde se lê: 
 

a) A quota máxima permitida dentro deste edital é de 01 (uma bolsa) por docente ou pesquisador, 
desde que o mesmo não seja contemplado com mais de 2 bolsas (exceto bolsas da PROEN) no edital 
PEEX. Em caso o docente seja contemplado com mais de 2 bolsas no edital PEEX, ele não poderá 
implementar bolsas PIBIC deste edital; 

 
Leia-se:  

 
a) A quota máxima de bolsa permitida dentro deste edital é de 01 (uma bolsa) por docente ou 
pesquisador, considerado que a quota máxima de bolsas de iniciação científica permitidas para o 
período 2019/2020 é de 02 (duas) por docente / pesquisador. Assim, o docente que vier a ser 
contemplado com uma bolsa neste Edital, terá direito a implementação de apenas mais 01 (uma) 
bolsa de iniciação científica, em qualquer outro edital desta instituição vigência no período 
supracitado. 

 
     

No Item 8.1, Letras “f” e “g”:  
Onde se lê: 

Bolsistas do subprograma PIBIC-AF devem apresentar adicionalmente: 

 f) PIBIC-Af: Declaração emitida pela PROEN comprovando ter ingressado na Ufopa por meio de 
ações afirmativas tipo quotas, ou, caso não tenha participado do Edital 001/2019 - Processo de 
Análise de Indicadores de Vulnerabilidade Socioeconômica, declaração emitida pela PROGES 
comprovando a situação de vulnerabilidade socioeconômica (através de encaminhamento do Anexo 
IV). 

g) PIBIC-Af/Indígena e PIBIC/Af/Quilombola: para aqueles que não ingressaram pelos Processos 
Seletivos Especiais (PSE), solicita-se declaração emitida pela PROGES comprovando o perfil indígena 
ou quilombola.  

Leia-se:  
 
Bolsistas do subprograma PIBIC-AF devem manifestar no formulário de indicação online do bolsista (Anexo 
5), por qual critério deseja comprovar sua condição como aluno Ações Afirmativas ou Ações Afirmativas 
Indígena / Quilombola, apresentando o documento comprobatório, se necessário, por e-mail, junto aos 
demais documentos de implementação, de acordo com as especificidades abaixo descritas:  
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f) PIBIC-Af:  
f.1: Para o estudante que ingressou na Ufopa por cotas, através de Processo Seletivo Regular (PSR): 
definir no formulário o critério “PSR – Cotas”. O  ateste  será  realizado  pela Proppit, em consulta ao  
painel  administrativo do  ano  de  inscrição  do  candidato  ao  PSR  para aferição   de   opção   de   cota; ou 
 
f.2: Para o estudante que ingressou na Ufopa por ampla concorrência, através de Processo Seletivo 
Regular (PSR), mas se autodecla preto ou pardo (excluso quilombolas): definir no formulário o critério 
“PSR – Ampla - Autodeclaração” e apresentar uma autodeclaração, conforme modelo disponibilizado no 
anexo IV; ou 
 
f.3: Para o estudante com Deficiência (PcD) que ingressou na Ufopa por ampla concorrência, através de 
Processo Seletivo Regular (PSR): definir no formulário o critério “PSR – Ampla - Laudo Médico-PcD” e 
apresentar Laudo Médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto   
nº   3.298/1999; ou 
 
f.4: Para o estudante que teve a sua Análise de Vulnerabilidade Socioeconômica deferida pela Proges em 
seus editais: definir no formulário o critério “Análise de Vulnerabilidade Socieconômica - Proges”. O  
ateste será feito em consulta à Proges, por meio da lista atualizada dos estudantes que obtiveram sua 
Análise de Vulnerabilidade Socioeconômica deferida pela Proges em seus editais e que esteja dentro do 
período de validade. 

 
 
g) PIBIC-Af/Indígena  e  PIBIC/Af/Quilombola:  
 
g.1: Para o estudante que ingressou na Ufopa através de Processo Seletivo Especial (PSE) Indígena ou 

Quilombola: definir no formulário o critério “PSE – Indígena /Quilombola”. O ateste  será  realizado  
pela Proppit, em consulta ao  ao  Sistema  Integrado  de  Atividades  Acadêmicas –Sigaa/Ufopa. 

 
g.2: Para o estudante que ingressou na Ufopa por ampla concorrência, através de Processo Seletivo 

Regular (PSR), mas se autodeclara indígena ou quilombola: definir no formulário o critério “PSR – 
Ampla - Autodeclaração” e apresentar uma Autodeclaração conforme modelo disponibilizado no 
anexo IV; ou 

 
No Item 9, onde se lê:  
Prazo para interposição de recurso: 3 dias úteis após a divulgação do resultado preliminar. 
 
Leia-se:  
Prazo para interposição de recurso: 2 dias após a divulgação do resultado preliminar. 
 
 
No Item 10, onde se lê:  
Para o edital 01/2019, será automaticamente cadastrado no programa PIVIC: 

2- Planos de trabalho enviados durante a vigência do edital disposta no item 9, diretamente 
enviados para os e-mails: diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br e pesquisa.ufopa@gmail.com. 

Leia-se:  
 

2- Planos de trabalho enviados até a data final para envio de documentação para 
implementação das bolsas, de acordo com o calendário (Item 9), diretamente enviados para 

mailto:diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br
mailto:pesquisa.ufopa@gmail.com
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os e-mails: diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br e pesquisa.ufopa@gmail.com. 
 
 
No Anexo IV, onde se lê:  
 

ANEXO IV 

ENCAMINHAMENTO PARA ANÁLISE DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA 

 

Eu, ________________________________________, docente da UFOPA, SIAPE nº ___________________ 

encaminho o discente ______________________________________________, matrícula nº 

_________________,do Programa ________________________________________________________do 

Instituto ______________________________________, candidato a bolsa PIBIC/AF, à Pró-reitoria de 

Gestão Estudantil para análise de vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com o Edital 001/2019 

PROPPIT/UFOPA. 

Santarém, ___ de __________ de 2019. 

 

________________________                                                                                    __________________________ 
Assinatura do bolsista                                                                                                  Assinatura do orientador 
 
 
Leia-se:  

ANEXO IV 

AUTODECLARAÇÃO  

 

Eu_____________________________________________________________________________, 
CPF número  _______________________________, DECLARO, sob as penas da Lei e para fins de 
inscrição no Edital de seleção de estagiários da Ufopa, que sou (  ) preto  (  ) pardo  (  ) indígena   (  ) 
quilombola. DECLARO ainda, estar ciente de que a falsidade das declarações por mim firmadas no 
presente documento poderá ensejar sanções civis, criminais e administrativas, além do 
cancelamento da concessão da bolsa e ressarcimento dos valores recebidos indevidamente. Por ser 
verdade, firmo e dato a presente declaração.  
 
 

__________________________________________________________________ 

Local e data (Informar a Cidade, a UF e o dia, mês e ano da emissão)  
 
 
 

_____________________________________________________________ 

 Assinatura do candidato 

 

mailto:diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br
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