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EDITAL Nº 001/2019/PROPPIT/UFOPA – PIBIC, PIBITI, PIVIC 

ADITIVO I  – PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E RELATÓRIOS  
 
 
 

A Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa, por meio da Diretoria de Pesquisa, vinculada à 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica – PROPPIT,  

(i) CONSIDERANDO que o Administrador público deve pautar a gestão da coisa pública pelos 
princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse 
público, bem como pelos princípios constitucionais estabelecidos no art. 37 da Constituição 
Federativa do Brasil de 1988 e que “os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. (1992. Brasília. Art. 4º da Lei 
nº 8.429/92);  

(ii) CONSIDERANDO NOTA OFICIAL IN nº 7/2020/Reitoria, de 23/6/2020, que altera a IN nº 
2/2020/Reitoria, de 20/03/2020, prorrogando a suspensão das atividades acadêmicas presenciais, 
em resposta à continuidade aos esforços institucionais para o enfrentamento da crise relativa à 
pandemia da Covid-19 (coronavírus);  

(iii) CONSIDERANDO os objetivos institucionais previstos pelo Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (Pibic), de Desenvolvimento Tecnológico (Pibiti) e de Iniciação Científica 
Voluntária (Pivic), 

 
 
RESOLVE:  

1. Prorrogar a vigência de bolsas e de vínculo de Iniciação Científica voluntária, do Edital 
01/2019/PROPPIT/UFOPA – Pibic, Pibiti, Pivic até 30.09.2020; 

1.1. Não havendo justificativa para prorrogação, a critério de solicitação individual do 
docente, estas bolsas poderão ter a vigência encerrada sem necessidade de prorrogação; 
 

2. Orientar quanto aos procedimentos para entrega e avaliação de relatórios finais para bolsistas 
e voluntários vinculados a este edital:  
 

2.1. Os relatórios finais deverão ser produzidos conforme modelo, ao final deste Aditivo, 
mas também disponibilizado no site da Proppit, sendo assinados por orientador e aluno. Para 
acessar o modelo, consultar o link: http://ufopa.edu.br/proppit/documentos-1/formularios-1/;  

2.2. Em seguida, os relatórios deverão ser depositados pelo docente na plataforma SAAPE, 
conforme cronograma especificado abaixo. Outras formas de envio não serão aceitas; 

2.3. Discentes cujo vínculo tenha se encerrado antes do prazo de conclusão da vigência, 
sejam bolsistas ou voluntários, também deverão entregar relatório das atividades realizadas, 
conforme procedimento detalhado acima; 

2.4. A não entrega de relatório final implicará, para docentes e discentes, nas 
conseqüências aplicáveis ao 3.3. do Edital.  



  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
DIRETORIA DE PESQUISA 

 
2.5. Cronograma:  

Modalidades de bolsa Período para envio do 
relatório final via SAAPE 

Pibic CNPq, Pibic Af CNPq e Pibiti CNPq 

Pibic Ufopa, Pibic AF Ufopa, Pibic Af quilombola, Pibic Af 
Indígena, Pibiti CNPq  

Voluntários de Iniciação Científica Pivic (neste edital) 

01/10/2019 a 30/11/2020 

 
  

Santarém-PA, 03 de Julho de 2020.  
 
 
 

Lenise Vargas Flores da Silva 
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica 

 
Bruno B. Batista 

Diretor de Pesquisa 
 

Fabio Manoel Lobato 
Coordenador de Projetos de Pesquisa 
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MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO PIBIC/PIBITI/PIVIC   
 

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO PIBIC/PIBITI 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Bolsista: 

E-mail:                                                                                  Telefone: 

Título do Plano de Trabalho: 

Título do Projeto ao qual está vinculado o plano de trabalho: 

Orientador: 

E-mail do orientador:                                                           Telefone: 

Instituto: (ao qual o professor é vinculado) 

Bolsa:  (    ) PIBIC/UFOPA         (     ) PIBIC/FAPESPA  (    ) PIBIC/CNPq 
(    ) PIBITI/UFOPA          (     ) PIBITI/CNPq     (    ) PIBIC-AF/CNPq   (     ) PIBIC-
AF/UFOPA     (     ) PIBIC-AF/UFOPA – Indígena                        (     ) PIBIC-
AF/UFOPA - Quilombola 

Vigência da bolsa:  

 
2. INTRODUÇÃO 

(Resumo sobre a evolução dos conhecimentos na área, considerando os 
aspectos teóricos mais importantes que fundamentaram a elaboração do 
projeto.) 
  
3. OBJETIVOS 
(Descrever os objetivos iniciais do projeto destacando os que foram 
alcançados. Caso tenha havido mudanças nos objetivos propostos, 
especifique quais e justifique. Justifique se alguns objetivos não forem 
alcançados) 
 

4. METODOLOGIA 
Relatar resumidamente a metodologia do projeto proposto, destacando as 
alterações metodológicas introduzidas posteriormente à aprovação do 
projeto. 
 
5. RESULTADOS OBTIDOS 
Apresentar e discutir os principais resultados obtidos. 
 
6 .PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS. Listar os bolsistas e 
nome do evento que participou; Listar artigos publicados em periódicos, 
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comunicações em congresso, capítulos em livros, livros, manuais, etc. 
Fornecer cópia, anexo, de cada item citado 
 
7. PRINCIPAIS PROBLEMAS E DIFICULDADES PARA A 
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
8. REFERÊNCIAS 
 
9. ANEXOS 
 
10. PARECER DO ORIENTADOR 
 
 
 
 

Local, data 
 

 
Assinatura do orientador 

 
 

Assinatura do bolsista 
 

 


