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NOTA DO COMITÊ PIBIC SOBRE 
 SUSPENSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CNPQ  

 

Prezados(as) docentes, 

O Comitê Pibic, normatizado pela Portaria PROPPIT N° 220 de 10 de junho de 

2019, se reuniu esta manhã e avaliou a situação do Comunicado publicado no site do 

CNPq:  

 

Diante do fato, a implementação de bolsas CNPq, cuja execução é  Diretoria de 

Pesquisa (Pibic CNPq, Pibiti CNPq e PIBIC AF CNPq, Pibic Ensino Médio) e que 

depende necessariamente de disponibilidade orçamentária do CNPq (Item 7.1, “d” do 

Edital n° 001/2019/Proppit-Pibic, Pibiti, Pivic) está suspensa, por período 

indeterminado, até deliberação do Órgão de fomento.  

Desta forma, o Comitê Pibic acordou pelas orientações abaixo, dirigidas em 

especial aos docentes contemplados com cotas de bolsa fomentadas pelo CNPq no 

Edital n° 001/2019/Proppit-Pibic, Pibiti, Pivic: 

a) Os docentes contemplados com cota de bolsa CNPq no Edital n° 01/2019-

UFOPA-PROPPIT- PIBIC, PIBITI e PIVI poderão submeter ao Edital 

Conjunto n° 01/2019 UFOPA Pró-Ensino, PIBIC, PIBEX até 2 planos de 

trabalho relativos a Iniciação Científica (se desejarem, repetindo aquele 

contemplado no Edital n° 01/2019-UFOPA-PROPPIT- PIBIC, PIBITI e 

PIVIC, cujo resultado foi lançado em 14/08/2019 e cuja implementação está 

indisponível.  
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b) Os docentes contemplados com cota de bolsa CNPq no Edital n° 01/2019-

UFOPA-PROPPIT- PIBIC, PIBITI e PIVIC e que se inscreverem no Edital 

Conjunto n° 01/2019 UFOPA Pró-Ensino, PIBIC, PIBEX, concorrerão 

novamente, conforme procedimentos do Edital, ainda que o plano de 

trabalho tenha sido anteriormente contemplado com bolsa. 

 

c) Os docentes contemplados com 2 cotas de bolsa no Edital Conjunto n° 

01/2019 UFOPA Pró-Ensino, PIBIC, PIBEX, poderão implementá-las 

normalmente, uma vez que a implementação das cotas de bolsas CNPq 

que receberam no Edital n° 01/2019-UFOPA-PROPPIT- PIBIC, PIBITI e 

PIVIC está indisponível. Nestes casos, se nos próximos meses, o CNPq 

restabelecer a estrutura orçamentária para estas bolsas, permitindo-nos 

realizar as indicações, o docente deverá declinar de uma das cotas, por 

requerimento, à Diretoria de Pesquisa, considerando que a cota máxima de 

bolsas de iniciação científica e/ou desenvolvimento tecnológico cabível aos 

docentes para o período 2019/2020 é de 2 por pesquisador (item 6.1, “a”, 

Edital n° 01/2019-UFOPA-PROPPIT- PIBIC, PIBITI e PIVIC). 

 

d) Aos docentes que já indicaram e enviaram documentos de seus alunos 

para as bolsas CNPq, pedimos informar os discentes sobre o novo cenário. 

 

Obs.: Aos docentes contemplados com cotas de bolsa fomentadas pela Ufopa, no 

Edital n° 01/2019-UFOPA-PROPPIT- PIBIC, PIBITI e PIVIC: pedimos não duplicar a 

proposta de plano de trabalho, submetendo o mesmo plano ao Edital Conjunto n° 

01/2019 UFOPA Pró-Ensino, PIBIC, PIBEX, cujo prazo para inscrição encerra em 

19/08/2019. 

 

 

 
Presidente do Comitê PIBIC 
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