
 

EDITAL Nº 02/2021 

PROJETOS DE PESQUISA, INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS
TECNOLÓGICA EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ (UFOPA), no uso de suas atribuições legais, 
este Edital, com a finalidade de 
modalidades de bolsas;
bolsas. 

 

Resolve:  

 

Art. 1º.  Considerando o subitem 5.10 do 
participação n

 
A1. As bolsas deste edital serão implementadas de acordo com 

destinados aos seguintes grupos de estudantes
fomento: 

 
a) Bolsas PIBIC AC e PIBITI AC 

I. Discentes de
universidade por Processo Seletivo Regular (PSR), por
concorrência, ou por meio da lei da cotas (G1 a G8)
Seletivo Especial (PSE);

 
b) Bolsas PIBIC AF (Ações Afirmativas): 

I. Discentes de
universidade por Processo Seletivo Regular (PSR)
cotas (G1 a G4); ou 

II. Discentes de cursos de graduação da Ufopa que ingressaram na 
universidade em vaga para estudantes com deficiência (PcD); 

III. Discentes de cursos de graduação da Ufopa que se autodeclaram pretos 
ou pardos; ou

III. Discentes de cursos de graduação da Ufopa que se encontram em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica 
dos grupos G1 a G4).

 
c) Bolsas PIBIC AF (Ações

I. PIBIC – AF Indígena: ter ingressado na UFOPA por meio do Processo 
Seletivo Especial Indígena (PSEI); 

II. PIBIC – AF Quilombola: Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ)
 
 

A2. O ateste quanto ao enquadramento do bolsista nas modalidades 
Diretoria de Pesquisa, das seguintes formas: 

EDITAL Nº 02/2021 – PROPPIT/UFOPA 

PROJETOS DE PESQUISA, INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

ADITIVO II 

 

REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ (UFOPA), no uso de suas atribuições legais, torna públic

Edital, com a finalidade de prover orientações adicionais 
modalidades de bolsas; seleção de bolsistas e voluntários, e implement

Considerando o subitem 5.10 do edital, orientar sobre requisitos de 
nas modalidades de bolsa:  

dital serão implementadas de acordo com os três subprogramas, 
s aos seguintes grupos de estudantes, independentemente d

PIBIC AC e PIBITI AC (Ampla concorrência):  
I. Discentes de cursos de graduação da Ufopa que ingressaram na 

universidade por Processo Seletivo Regular (PSR), por
concorrência, ou por meio da lei da cotas (G1 a G8), ou por Processo 
Seletivo Especial (PSE); 

Bolsas PIBIC AF (Ações Afirmativas):  
I. Discentes de cursos de graduação da Ufopa que ingressaram na 

universidade por Processo Seletivo Regular (PSR), por meio da lei de 
cotas (G1 a G4); ou  

II. Discentes de cursos de graduação da Ufopa que ingressaram na 
universidade em vaga para estudantes com deficiência (PcD); 

de cursos de graduação da Ufopa que se autodeclaram pretos 
ou pardos; ou 

III. Discentes de cursos de graduação da Ufopa que se encontram em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica (ingresso por cota do PSR 
dos grupos G1 a G4). 

c) Bolsas PIBIC AF (Ações Afirmativas) Indígena e Quilombola: 
AF Indígena: ter ingressado na UFOPA por meio do Processo 

Seletivo Especial Indígena (PSEI);  
AF Quilombola: Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ)

O ateste quanto ao enquadramento do bolsista nas modalidades será realizado
das seguintes formas:   

PROJETOS DE PESQUISA, INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 

torna público o Aditivo I a 
prover orientações adicionais acerca de 

e implementação de 

dital, orientar sobre requisitos de 

três subprogramas, 
independentemente da fonte de 

que ingressaram na 
universidade por Processo Seletivo Regular (PSR), por ampla 

, ou por Processo 

que ingressaram na 
, por meio da lei de 

II. Discentes de cursos de graduação da Ufopa que ingressaram na 
universidade em vaga para estudantes com deficiência (PcD);  

de cursos de graduação da Ufopa que se autodeclaram pretos 

III. Discentes de cursos de graduação da Ufopa que se encontram em 
(ingresso por cota do PSR 

 
AF Indígena: ter ingressado na UFOPA por meio do Processo 

AF Quilombola: Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) 

erá realizado pela 



 

 
a) Consulta ao Painel Administrativo do Sistema 
no que se refere a formas de ingresso pelo 
Concorrência ou Ações Afirmativas (Cotas)
vulnerabilidade socioeconômica, que neste edital serão aferidos pelo ingresso por 
meio de cotas dos grupos G1 a G4. 
 
b) Consulta ao Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas 
refere a formas de entrada
ou Quilombola; 
 
c) Consulta ao(s) documento(s) comprobatório(s)
após as seleções dos bolsistas
se refere a situações de autodeclaração
 
d) Discentes que ingressaram em vaga para estudantes com deficiência devem 
apresentar Laudo Médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos te
do art. 4º do Decreto nº 3.298/1999

 
 

Art. 2º  Considerando o subitem 5.8 do edital, orientar sobre as fases da seleção 
de bolsistas e voluntários, critérios avaliativos e divulgação dos 
resultados.  

 

B1.Os processos seletivos de bolsistas e voluntários 
pesquisador; 

B2.Docentes orientadores 
trabalho, a fim de colaborar e facilitar o encaminhamento d

B3.Os editais de seleção de bolsistas
acesso às modalidades de bolsa disponíveis
aditivo) para cada plano de trabalho contemplado com bolsa, 
final do EDITAL Nº 02/2021 

B4.Os processos seletivos de bolsistas 
(mensuráreis) de desempate, e co
análise de currículo e etapa de entrevista online; 

B5. Os editais de seleção de bolsist
graduação e/ou Unidade Acadêmica
a execução do plano de 
desenvolvimento do plan

 

Das etapas dos Processos de Seleção:

B6. Devem ser etapas obrigatórias 

 - 1º Fase (eliminatória):
editais que as inscrições 
Discente. A lista de inscrições homologadas deve ser publicada. 

ao Painel Administrativo do Sistema de Processos Seletivos da Ufopa
refere a formas de ingresso pelo Processo Seletivo Regular 
a ou Ações Afirmativas (Cotas); incluindo os discentes 

vulnerabilidade socioeconômica, que neste edital serão aferidos pelo ingresso por 
meio de cotas dos grupos G1 a G4.  

Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas - SIGAA, no que se 
a formas de entrada na Ufopa pelos Processos Seletivos Especia

(s) documento(s) comprobatório(s) enviado(s) pelo(s)
dos bolsistas, conforme descrição do Anexo II d

se refere a situações de autodeclaração; 

que ingressaram em vaga para estudantes com deficiência devem 
Laudo Médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos te

do art. 4º do Decreto nº 3.298/1999. 

Considerando o subitem 5.8 do edital, orientar sobre as fases da seleção 
de bolsistas e voluntários, critérios avaliativos e divulgação dos 

s processos seletivos de bolsistas e voluntários são de responsabilidade do 

entes orientadores podem compor comissões de seleção para seus planos de 
trabalho, a fim de colaborar e facilitar o encaminhamento dos processos seletivo

de seleção de bolsistas e voluntários devem informar os requisitos de 
acesso às modalidades de bolsa disponíveis (conforme descrição do 

para cada plano de trabalho contemplado com bolsa, conforme 
DITAL Nº 02/2021 – PROPPIT/UFOPA;  

Os processos seletivos de bolsistas e voluntários devem prever critérios objetivos 
(mensuráreis) de desempate, e considerar como critérios mínimos
análise de currículo e etapa de entrevista online;  

de seleção de bolsistas e voluntários devem informar: 
graduação e/ou Unidade Acadêmica aos quais se destinam como público
a execução do plano de trabalho, bem como as habilidades requeridas para 
desenvolvimento do plano de trabalho , conforme descrição do plano no 

Das etapas dos Processos de Seleção: 

. Devem ser etapas obrigatórias dos processos seletivos:  

1º Fase (eliminatória): homologação das inscrições. Deve ser informado no
que as inscrições dos discentes deverão ocorrer no SIGAA

A lista de inscrições homologadas deve ser publicada.  

de Processos Seletivos da Ufopa 
Processo Seletivo Regular – Ampla 

os discentes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, que neste edital serão aferidos pelo ingresso por 

SIGAA, no que se 
Especiais Indígena 

pelo(s) docente(s), 
do edital, no que 

que ingressaram em vaga para estudantes com deficiência devem 
Laudo Médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos 

Considerando o subitem 5.8 do edital, orientar sobre as fases da seleção 
de bolsistas e voluntários, critérios avaliativos e divulgação dos 

são de responsabilidade do docente 

podem compor comissões de seleção para seus planos de 
os processos seletivos; 

informar os requisitos de 
(conforme descrição do Art. 1° deste 

conforme resultado 

e voluntários devem prever critérios objetivos 
nsiderar como critérios mínimos de avaliação: 

as e voluntários devem informar: os cursos de 
como público-alvo para 

habilidades requeridas para 
, conforme descrição do plano no SIGAA; 

. Deve ser informado nos 
deverão ocorrer no SIGAA – Portal 



 

Obs.: Aos discentes interessados, procurar 
Aba Documentos > Ma
via SIGAA. 

 

 - 2º Fase (eliminatória e classificatória):
os critérios mínimos 
classificatória (análise de currículo e entrevista online), podendo haver outros 
critérios objetivos, conforme item B5.
deverão ser divulgado, junto ao resultado da primeira 

- 3º Fase (Divulgação do resultado final): 
Ata de Seleção, descrevendo os procedimentos e o método de atribuição das notas 
finais. Os discentes serão aprovados em ordem decrescente de classificação.

B7. Cada etapa deve ser seguida de resultado preliminar com previsão para 
interposição de recursos 
candidatos o procedimento de recebimento de recursos
resultados de análise de recursos também 
resultado final pode conter a descrição da análise de recursos das fases anteriores a fim 
de consolidar um arquivo único.

 

Parágrafo único: No caso dos aprovados
bolsa, irão compor cadastro d
desligamento de bolsista ou por aditivo de ampliação de vagas do Programa.

 

Da publicidade das Chamadas de Seleção de bolsistas e voluntários

B8. Toda a documentação comprobatória da seleção deverá ser encaminhada para a 
Comissão organizadora do certame para validação e acompanhamento da legalidade do 
processo seletivo antes da indicação do bolsista
de seleção, interposição de recursos, respostas aos recursos e ata de seleção e resultado 
final. 

B9. O envio desta documentação é obrigatório e sua adequação às orientações deste 
aditivo é condicional para implementação das bolsas. 
formulário digital < https://forms.gle/rs6p1hCgr1nugfucA

B10. Os docentes devem OBRIGATORIAMENTE 
correspondentes para a Proppit até o dia 03/08/2021
https://forms.gle/vms2GFpygpkpnDtU8
relativos a cada chamada serão publicados no site da Proppit
Chamadas de Seleção de Bolsistas e Voluntários
páginas de laboratórios, grupos de pesquisa e outros meios fora do domínio 
institucional. 

B11. A convocação dos estudantes classificados dentro do número de vagas ofertadas
para bolsas, bem como, dos estudantes do cadastro de reserva respeitará a ordem de 
classificação do processo seletivo para a cota.

B11. Após a seleção do discente bolsista ou 
indicação do aluno para o plano de trabalho selecionado 

interessados, procurar no site da Proppit, o Manual disce
Aba Documentos > Manuais Pesquisa para orientações sobre como se in

2º Fase (eliminatória e classificatória): os discentes serão avaliados
os critérios mínimos exigidos na chamada do Edital de seleção 
classificatória (análise de currículo e entrevista online), podendo haver outros 

, conforme item B5. Local (virtual), data e horário das entrevistas 
, junto ao resultado da primeira fase.  

e (Divulgação do resultado final): O resultado Final deve ser anexo 
Ata de Seleção, descrevendo os procedimentos e o método de atribuição das notas 
finais. Os discentes serão aprovados em ordem decrescente de classificação.

ser seguida de resultado preliminar com previsão para 
 no prazo de dois dias. Os professores devem informar 

o procedimento de recebimento de recursos, na chamada pública
resultados de análise de recursos também deverão ser divulgados. A 
resultado final pode conter a descrição da análise de recursos das fases anteriores a fim 
de consolidar um arquivo único. 

No caso dos aprovados, mas classificados fora do limite de vagas de 
irão compor cadastro de reserva e serão convocados no caso de vacância por 

desligamento de bolsista ou por aditivo de ampliação de vagas do Programa.

das Chamadas de Seleção de bolsistas e voluntários

Toda a documentação comprobatória da seleção deverá ser encaminhada para a 
Comissão organizadora do certame para validação e acompanhamento da legalidade do 

antes da indicação do bolsista, conforme sugestão de calendário: edital 
o, interposição de recursos, respostas aos recursos e ata de seleção e resultado 

O envio desta documentação é obrigatório e sua adequação às orientações deste 
aditivo é condicional para implementação das bolsas. O envio será realizado por 

https://forms.gle/rs6p1hCgr1nugfucA>. 

Os docentes devem OBRIGATORIAMENTE encaminhar os editais de seleção
correspondentes para a Proppit até o dia 03/08/2021, por meio do formulário
https://forms.gle/vms2GFpygpkpnDtU8>. A partir dos editais recebidos, 
relativos a cada chamada serão publicados no site da Proppit, através do link: < 
Chamadas de Seleção de Bolsistas e Voluntários)>. Não será aceita a divulgação em 
páginas de laboratórios, grupos de pesquisa e outros meios fora do domínio 

convocação dos estudantes classificados dentro do número de vagas ofertadas
, bem como, dos estudantes do cadastro de reserva respeitará a ordem de 

classificação do processo seletivo para a cota. 

Após a seleção do discente bolsista ou voluntário, o docente deve realizar a 
para o plano de trabalho selecionado no SIGAA. 

Manual discente, na 
bre como se inscrever, 

os discentes serão avaliados, respeitados 
leção para a etapa 

classificatória (análise de currículo e entrevista online), podendo haver outros 
io das entrevistas 

O resultado Final deve ser anexo a uma 
Ata de Seleção, descrevendo os procedimentos e o método de atribuição das notas 
finais. Os discentes serão aprovados em ordem decrescente de classificação. 

ser seguida de resultado preliminar com previsão para 
Os professores devem informar aos 

na chamada pública e os 
deverão ser divulgados. A ata que anexa o 

resultado final pode conter a descrição da análise de recursos das fases anteriores a fim 

mas classificados fora do limite de vagas de 
no caso de vacância por 

desligamento de bolsista ou por aditivo de ampliação de vagas do Programa. 

das Chamadas de Seleção de bolsistas e voluntários 

Toda a documentação comprobatória da seleção deverá ser encaminhada para a 
Comissão organizadora do certame para validação e acompanhamento da legalidade do 

, conforme sugestão de calendário: edital 
o, interposição de recursos, respostas aos recursos e ata de seleção e resultado 

O envio desta documentação é obrigatório e sua adequação às orientações deste 
O envio será realizado por 

encaminhar os editais de seleção 
por meio do formulário < 

A partir dos editais recebidos, os documentos 
, através do link: < 

. Não será aceita a divulgação em 
páginas de laboratórios, grupos de pesquisa e outros meios fora do domínio 

convocação dos estudantes classificados dentro do número de vagas ofertadas 
, bem como, dos estudantes do cadastro de reserva respeitará a ordem de 

o docente deve realizar a 
.  



 

 

B12. Discentes voluntários devem ser selecionados conforme orientações previstas 
edital, ratificadas dos itens 

B13. O aluno de iniciação científica ou tecnológica voluntário está submetido ao mesmo 
sistema de requisitos e compromissos dos bolsistas, exceto 
pecuniário referente à bolsa e a vedação a vínculo empregatício concomitante.

B14. Voluntários poderão ser indicados a qualquer tempo

 

Da sugestão de calendário da etapa de seleção de bolsistas e voluntários:

Evento/Atividade

Seleção de bolsistas pelos orientadores

Envio do edital de seleção para 

Publicação de editais no site da Proppit 

Período de inscrições dos discentes no SIGAA

Divulgação da lista de inscrições homologadas
aos inscritos (1°fase) 

Prazo para recursos à 1° fase

Período de seleção de discentes (

Divulgação do resultado preliminar 
inscrição homologada 

Interposição de recursos ao resultado preliminar 

Envio de respostas aos alunos, acerca dos 

Envio e divulgação da Ata de seleção e R
Proppit (ver item B9) 

Indicação do discente no SIGAA, pelo orientador

 

Art. 3º  Orientar sobre a implementação das bolsas: 
 
C1. No período de 21/08 a 
devem preencher o formulário digital 
para análise de documentos, f
 

b) Termo de compromisso 
orientador (Anexo III

Dos voluntários:  

B12. Discentes voluntários devem ser selecionados conforme orientações previstas 
dital, ratificadas dos itens B8 a B11.  

B13. O aluno de iniciação científica ou tecnológica voluntário está submetido ao mesmo 
sistema de requisitos e compromissos dos bolsistas, exceto quanto à recepção do valor 
pecuniário referente à bolsa e a vedação a vínculo empregatício concomitante.

Voluntários poderão ser indicados a qualquer tempo, no SIGAA.  

calendário da etapa de seleção de bolsistas e voluntários:

Evento/Atividade 

Seleção de bolsistas pelos orientadores 01/08 a 

eleção para a Proppit  (ver item B10) Até 0

Publicação de editais no site da Proppit  04

discentes no SIGAA 04/08 a 0

ivulgação da lista de inscrições homologadas pelos docentes 10

Prazo para recursos à 1° fase 10/08 a 11/08/2021

Período de seleção de discentes (2º fase)  12/08

ivulgação do resultado preliminar aos discentes com 17/08/2021

nterposição de recursos ao resultado preliminar  17/08 a 

aos alunos, acerca dos recursos recebidos  19

Envio e divulgação da Ata de seleção e Resultado final à 20/

Indicação do discente no SIGAA, pelo orientador 21/08/2021

Orientar sobre a implementação das bolsas:  

/08 a 27/08/2021, os(as) discentes indicados(as) no resultado final 
ormulário digital < https://forms.gle/UVaKsbHd3nubYE2f9

para análise de documentos, fazendo upload do seguintes arquivos:  

b) Termo de compromisso (de bolsista ou voluntário) assinado por discente e 
III):  

B12. Discentes voluntários devem ser selecionados conforme orientações previstas no 

B13. O aluno de iniciação científica ou tecnológica voluntário está submetido ao mesmo 
recepção do valor 

pecuniário referente à bolsa e a vedação a vínculo empregatício concomitante. 

calendário da etapa de seleção de bolsistas e voluntários: 

Período 

01/08 a 20/08/2021 

Até 03/08/2021 

4/08/2021 

/08 a 09/08/2021 

10/08/2021 

10/08 a 11/08/2021 

/08 e 16/08/2021 

17/08/2021 

/08 a 18/08/2021 

9/08/2021 

20/08/2021 

21/08/2021 

/08/2021, os(as) discentes indicados(as) no resultado final 
https://forms.gle/UVaKsbHd3nubYE2f9 >, 

(de bolsista ou voluntário) assinado por discente e 



 

c) Cópia digitalizada do RG e CPF; 
d) Comprovante de conta corrente (cópia 
discentes CNPq, conta corrente no Banco do Brasil
e) Indicar no formulário 

 
C2. Após a indicação do bolsista ou voluntário pelo orientador no SIGAA e, 
análise dos dados fornecidos via formulário digital pelo(a) discente, a Proppit 
procederá com a implementação da bolsa
 
C3. A lista de bolsistas e voluntários será divulgada até o dia 10/09/2021.

 

Art. 4º  Considerando os subitens 5.11, 5.12

  e cancelamentos de bolsa

 

D1. A substituição de bolsistas ocorrer

 

a) por convocação do(a) discente subsequente 
conforme ata de seleção 

 

b) por meio de nova seleção
reserva a serem convocados
dos documentos, via formulário)

 

D2. A equipe da DPE deve ser informada, de imediato, em qualquer das seguintes 
situações, que implicarão no cancelamento ou suspensão da bolsa: 

(a) Na aquisição de vínculo empregatício

(b). Quando da conclusão de curso de graduação

(c) Se perder o vínculo com a graduação da UFOPA, incluindo mudança de 
curso;  

(d) Por abandono ou desistência própria

(e) Por solicitação do docente, mediante justificativa formal

(f) Pelo trancamento de matrícula no curso na UFOPA

(g). Afastamento para treinamento/curso

(h). Doença, afastamento para tratamento de saúde

(i) Licença maternidade

(j) Acúmulo de bolsas em desacordo com as normas internas da Política de 
Assistência Estudantil vigente

 

D3. Procedimento para efetivação de desligamen

 

) Cópia digitalizada do RG e CPF;  
te de conta corrente (cópia do cartão ou outro equivalente) [

discentes CNPq, conta corrente no Banco do Brasil]; 
e) Indicar no formulário link para o Currículo Lattes ativo. 

Após a indicação do bolsista ou voluntário pelo orientador no SIGAA e, 
análise dos dados fornecidos via formulário digital pelo(a) discente, a Proppit 
procederá com a implementação da bolsa. 

. A lista de bolsistas e voluntários será divulgada até o dia 10/09/2021.

Considerando os subitens 5.11, 5.12 e 14.12, orientar sobre substituições

e cancelamentos de bolsa 

substituição de bolsistas ocorrerá apenas:  

do(a) discente subsequente da lista de cadastro 
eleção e resultado final da chamada de seleção realizada

b) por meio de nova seleção quando não houver discentes na lista de cadastro
reserva a serem convocados (no modelo das orientações deste aditivo e com envio 
dos documentos, via formulário). 

A equipe da DPE deve ser informada, de imediato, em qualquer das seguintes 
situações, que implicarão no cancelamento ou suspensão da bolsa:  

Na aquisição de vínculo empregatício;  

Quando da conclusão de curso de graduação (‘concluído’ no SIGAA)

Se perder o vínculo com a graduação da UFOPA, incluindo mudança de 

Por abandono ou desistência própria;  

Por solicitação do docente, mediante justificativa formal;  

Pelo trancamento de matrícula no curso na UFOPA;  

para treinamento/curso;  

Doença, afastamento para tratamento de saúde;  

Licença maternidade;  

cúmulo de bolsas em desacordo com as normas internas da Política de 
Assistência Estudantil vigente.  

Procedimento para efetivação de desligamento / substituição de bolsista: 

do cartão ou outro equivalente) [para 

Após a indicação do bolsista ou voluntário pelo orientador no SIGAA e, após a 
análise dos dados fornecidos via formulário digital pelo(a) discente, a Proppit 

. A lista de bolsistas e voluntários será divulgada até o dia 10/09/2021. 

14.12, orientar sobre substituições 

a lista de cadastro de reserva, 
realizada; ou,  

quando não houver discentes na lista de cadastro de 
(no modelo das orientações deste aditivo e com envio 

A equipe da DPE deve ser informada, de imediato, em qualquer das seguintes 

(‘concluído’ no SIGAA);  

Se perder o vínculo com a graduação da UFOPA, incluindo mudança de 

cúmulo de bolsas em desacordo com as normas internas da Política de 

de bolsista:  



 

1º Em caso de substituição, 
cadastro de reserva da última seleção, para c
seleção nos termos de orientação deste 

 

2º O docente deve formalizar a demanda à DPE, por e
de cada mês; anexando 
justificativa; e confirmando o preenchimento do formulário digital de indicação de 
bolsista, pelo discente;

 

3º Aguardar análise da indicação de bolsista para implementação de bolsa, pela 
DPE;  

 

4º O docente deve efetivar a substituição do bolsista no SI
andamento, até o quarto dia útil de cada mês; 
pagamento referente ao mês vigente

 

Art. 5°.  Ficam ratificadas as demais disposições do Edital Nº 02/2021 
PROPPIT / UFOPA, não alteradas por este Aditivo e não retificadas

 

Art. 6°.  Este aditivo poderá ser al
prorrogado, no interesse da Administração. 

 

Art. 7°.  Este aditivo entrará em vigor na data de sua publicação.

 

 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós

Representante Institucional dos Programas PIBIC e PIBITI do CNPq 

Presidente da comissão organizadora

 
 
 
 
 
 
 
 
 

caso de substituição, o docente deve confirmar se há discente registrado no 
cadastro de reserva da última seleção, para convocá-lo(a); não havendo, nova 
seleção nos termos de orientação deste aditivo deve ser realizada; 

ormalizar a demanda à DPE, por e-mail, até o 
; anexando termo de desistência de bolsa (Anexo II ao aditivo), com 

justificativa; e confirmando o preenchimento do formulário digital de indicação de 
a, pelo discente; 

º Aguardar análise da indicação de bolsista para implementação de bolsa, pela 

O docente deve efetivar a substituição do bolsista no SIGAA, para a cota em 
andamento, até o quarto dia útil de cada mês; sob pena de não recepção 
pagamento referente ao mês vigente. 

Ficam ratificadas as demais disposições do Edital Nº 02/2021 
UFOPA, não alteradas por este Aditivo e não retificadas

Este aditivo poderá ser alterado, retificado, revogado ou 
prorrogado, no interesse da Administração.  

Este aditivo entrará em vigor na data de sua publicação. 

Santarém (PA), 26 de julho de 2021. 

 

Bruno B. Batista 

Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica, em exercício

Representante Institucional dos Programas PIBIC e PIBITI do CNPq 

Presidente da comissão organizadora 

o docente deve confirmar se há discente registrado no 
; não havendo, nova 

a;  

até o primeiro dia útil 
II ao aditivo), com 

justificativa; e confirmando o preenchimento do formulário digital de indicação de 

º Aguardar análise da indicação de bolsista para implementação de bolsa, pela 

AA, para a cota em 
sob pena de não recepção do 

Ficam ratificadas as demais disposições do Edital Nº 02/2021 – 
UFOPA, não alteradas por este Aditivo e não retificadas. 

terado, retificado, revogado ou 

 

Santarém (PA), 26 de julho de 2021.  

 

graduação e Inovação Tecnológica, em exercício 

Representante Institucional dos Programas PIBIC e PIBITI do CNPq – UFOPA 



 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I –

 

Edital 02/2021/PROPPIT 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

TERMO DE DESISTÊNCIA DO BOLSISTA/VOLUNTÁRIO

 

Eu,_______________________________, discente ( )
CPF____________, participante do Programa 
vinculado ao Edital 02/2021/PROPPIT
da participação no referido programa a partir de ____/____/____, pelos seguintes 
motivos:_______________________________________________________________

 

Comprometo-me a entregar todos os relatórios/frequências e demais documentos 
solicitados até o período de 30

 

     

________________________________________ 

_________________________________________ 

 

– TERMO DE DESISTÊNCIA DE BOLSA
 

Edital 02/2021/PROPPIT - PROJETOS DE PESQUISA, INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 

DE DESISTÊNCIA DO BOLSISTA/VOLUNTÁRIO

Eu,_______________________________, discente ( )Bolsista ( )
____________, participante do Programa ( ) PIBIC ( ) PIBITI  ( ) PIVIC

vinculado ao Edital 02/2021/PROPPIT, declaro para os devidos fins minha desistência 
da participação no referido programa a partir de ____/____/____, pelos seguintes 
motivos:_______________________________________________________________

entregar todos os relatórios/frequências e demais documentos 
tados até o período de 30 dias úteis, a partir desta data.  

     Santarém-Pa, ____ de ___________________ de________

________________________________________  

Discente 

 

_________________________________________  

 

Ciência do Professor-Orientador  

TERMO DE DESISTÊNCIA DE BOLSA 

PROJETOS DE PESQUISA, INICIAÇÃO 

DE DESISTÊNCIA DO BOLSISTA/VOLUNTÁRIO 

( )Voluntário, 
( ) PIBIC ( ) PIBITI  ( ) PIVIC, 

minha desistência 
da participação no referido programa a partir de ____/____/____, pelos seguintes 
motivos:_______________________________________________________________. 

entregar todos os relatórios/frequências e demais documentos 

Pa, ____ de ___________________ de________ 

 


