
 

EDITAL Nº 02/2021 
PROJETOS DE PESQUISA, INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

NOTA TÉCNICA 0
 

A migração do cadastramento de projetos de pesquisa para 
do SIGAA trouxe maior visibilidade e 
institucional. Visando ampliar tais ganhos, a Diretoria de Pesquisa/Proppit unificou no 
Edital 02/2021, o cadastramento de projetos de pesquisa e a solicitação cotas 
institucionais de bolsas PIBIC e PIBITI.
 

A fim de fornecer um suporte adicional, a DPE
orientações técnicas as Unidades Acadêmicas e Docentes pesquisadores.
 

1. Conceitos básicos: 
a) Projeto de pesquisa 

por um grupo de indivíduos
b) Planos de trabalho –

que trata da vinculação de um bolsista ou voluntário a um cronograma de 
atividades específicas.

 
2. Aos docentes com projetos cadastrados no módulo pesquisa

 
a) Se o docente migrou para o módulo pesquisa o seu projeto ou cadastrou um 

novo projeto no edital 03/2020, faz
termos do edital 02/2021. A renovação é necessária pois mesmo o docente com 
projeto vigente até 31/07/2020 as bo
atribuídas se o projeto de pesquisa estiver vigente.

b) Se o docente cadastrou seu projeto via fluxo contínuo (dedicado a projetos com 
financiamento), é necessário também atentar
planos de trabalho. 

 
3. Aos docentes sem projetos cadastrados no módulo pesquisa:

 
a) Se o docente não migrou para o Módulo Pesquisa o projeto de pesquisa 

cadastrados, ele pode submeter o projeto no 
parcial de atividades
necessário colocar o número do processo físico no ato da submissão e a 
anexação do processo anterior digitalizados futuramente com o retorno das 
atividades presenciais.

b) Se o docente deseja finalizar o projeto de pesquis
recomenda-se o uso do fluxo do SIPAC elaborado pela DPE e CIPROD
vídeo explicativo pode ser encontrado no Canal do YouTube desta diretoria, 
acessível link:https://www.yo

EDITAL Nº 02/2021 – PROPPIT/UFOPA 
PROJETOS DE PESQUISA, INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

 
 

NOTA TÉCNICA 01 - ERRATA 

A migração do cadastramento de projetos de pesquisa para o Módulo Pesquisa 
maior visibilidade e agilidade no processo de registro da pesquisa 

. Visando ampliar tais ganhos, a Diretoria de Pesquisa/Proppit unificou no 
Edital 02/2021, o cadastramento de projetos de pesquisa e a solicitação cotas 
institucionais de bolsas PIBIC e PIBITI. 

fim de fornecer um suporte adicional, a DPE/PROPPIT apresenta algumas 
orientações técnicas as Unidades Acadêmicas e Docentes pesquisadores.

 
Projeto de pesquisa – documento que trata das atividades de pesquisa realizadas 

indivíduos 
Planos de trabalho – documento que está contido dentro do projeto de pesquisa 
que trata da vinculação de um bolsista ou voluntário a um cronograma de 
atividades específicas. 

com projetos cadastrados no módulo pesquisa: 

docente migrou para o módulo pesquisa o seu projeto ou cadastrou um 
novo projeto no edital 03/2020, faz-se necessária a renovação o projeto nos 
termos do edital 02/2021. A renovação é necessária pois mesmo o docente com 
projeto vigente até 31/07/2020 as bolsas dos planos de trabalhos só poderão ser 
atribuídas se o projeto de pesquisa estiver vigente. 
Se o docente cadastrou seu projeto via fluxo contínuo (dedicado a projetos com 
financiamento), é necessário também atentar-se para a vigência em relação aos 

 

Aos docentes sem projetos cadastrados no módulo pesquisa: 

Se o docente não migrou para o Módulo Pesquisa o projeto de pesquisa 
cadastrados, ele pode submeter o projeto no Módulo e anexar um relatório 
parcial de atividades no ato da submissão do projeto. Além disso, se faz 
necessário colocar o número do processo físico no ato da submissão e a 
anexação do processo anterior digitalizados futuramente com o retorno das 
atividades presenciais. 
Se o docente deseja finalizar o projeto de pesquisa que não está no módulo 

se o uso do fluxo do SIPAC elaborado pela DPE e CIPROD
vídeo explicativo pode ser encontrado no Canal do YouTube desta diretoria, 

https://www.youtube.com/watch?v=bxF5SpAPVAw
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o Módulo Pesquisa 
registro da pesquisa 

. Visando ampliar tais ganhos, a Diretoria de Pesquisa/Proppit unificou no 
Edital 02/2021, o cadastramento de projetos de pesquisa e a solicitação cotas 

apresenta algumas 
orientações técnicas as Unidades Acadêmicas e Docentes pesquisadores. 

documento que trata das atividades de pesquisa realizadas 

documento que está contido dentro do projeto de pesquisa 
que trata da vinculação de um bolsista ou voluntário a um cronograma de 

 

docente migrou para o módulo pesquisa o seu projeto ou cadastrou um 
se necessária a renovação o projeto nos 

termos do edital 02/2021. A renovação é necessária pois mesmo o docente com 
lsas dos planos de trabalhos só poderão ser 

Se o docente cadastrou seu projeto via fluxo contínuo (dedicado a projetos com 
se para a vigência em relação aos 

 

Se o docente não migrou para o Módulo Pesquisa o projeto de pesquisa 
anexar um relatório 

issão do projeto. Além disso, se faz 
necessário colocar o número do processo físico no ato da submissão e a 
anexação do processo anterior digitalizados futuramente com o retorno das 

a que não está no módulo 
se o uso do fluxo do SIPAC elaborado pela DPE e CIPROD. Um 

vídeo explicativo pode ser encontrado no Canal do YouTube desta diretoria, 
utube.com/watch?v=bxF5SpAPVAw 



 

 
4. Às comissões de Pesquisa

 
a) Cabe a Comissão de Pesquisa da Unidade a

projetos de pesquisa junto a Unidade e Subunidade, para isto, a comissão 
deve elaborar um documento com os projetos de pesquisa e carga horária 
compatível para o docente da Unidade. Não será verificado o mérito dos 
projetos somente se as inf
o edital e as instruções recebidas nesta nota.
 

5. Às Unidades Acadêmicas
 

a) Cabe a Unidade Acadêmica a aprovação dos projetos de pesquisa com base nos 
termos do Edital 02/2021.

b) Cabe a Unidade Acadêmica o envio e
Unidade o mais breve possível.

 
6. Sobre as cotas: 

 
Os docentes podem solicitar até duas cotas de bolsas no Edital, sendo 1 cota 
solicitada por plano de trabalho
o seu local de lotação (Sede ou Campi fora de Sede), de acordo com as 
descrições abaixo: 

 
a) PIBIC AC Sede
b) PIBIC AC Campi

Campi fora da Sede
c) PIBIC AF Sede
d) PIBIC AF Campi

fora de Sede
e) PIBIC IND Sede
f) PIBIC IND Campi

Sede 
g) PIBIC QUI Sede
h) PIBIC QUI Campi

de Sede 
i) PIBITI Sede
j) PIBITI Campi

 
Atenção: Somente docentes 
item 6 do Edital do 02/2021 
de pesquisa que porventura vierem a solicitar cotas serão desclassificados
 
 

Às comissões de Pesquisa 

Cabe a Comissão de Pesquisa da Unidade a auxiliar na
projetos de pesquisa junto a Unidade e Subunidade, para isto, a comissão 
deve elaborar um documento com os projetos de pesquisa e carga horária 
compatível para o docente da Unidade. Não será verificado o mérito dos 
projetos somente se as informações contidas estão corretas e de acordo com 
o edital e as instruções recebidas nesta nota. 

s Unidades Acadêmicas 

Cabe a Unidade Acadêmica a aprovação dos projetos de pesquisa com base nos 
termos do Edital 02/2021. 
Cabe a Unidade Acadêmica o envio e atualização das Comissões de Pesquisa da 
Unidade o mais breve possível. 

Os docentes podem solicitar até duas cotas de bolsas no Edital, sendo 1 cota 
solicitada por plano de trabalho. O docente deve solicitar as cotas de acordo com 

local de lotação (Sede ou Campi fora de Sede), de acordo com as 

PIBIC AC Sede – PIBIC Ampla Concorrência para docentes da Sede
PIBIC AC Campi – PIBIC Ampla Concorrência para docentes dos 
Campi fora da Sede 
PIBIC AF Sede – PIBIC Ações Afirmativas para docentes da Sede
PIBIC AF Campi – PIBIC Ações Afirmativas para docentes dos Campi 
fora de Sede 
PIBIC IND Sede– PIBICIndígenas para docentes da Sede
PIBIC IND Campi– PIBICIndígenas para docentes dos Campi fora de 

PIBIC QUI Sede – PIBIC Quilombolas para docentes da Sede
PIBIC QUI Campi – PIBIC Quilombolas para docentes dos Campi fora 

PIBITI Sede  – PIBITI para docentes da Sede 
PIBITI Campi  – PIBITI para docentes dos Campi fora de Sede

Atenção: Somente docentes permanentes da UFOPA podem solicitar cotas
02/2021 - PROPPIT. Docentes externos participantes 

que porventura vierem a solicitar cotas serão desclassificados

auxiliar na aprovação dos 
projetos de pesquisa junto a Unidade e Subunidade, para isto, a comissão 
deve elaborar um documento com os projetos de pesquisa e carga horária 
compatível para o docente da Unidade. Não será verificado o mérito dos 

ormações contidas estão corretas e de acordo com 

Cabe a Unidade Acadêmica a aprovação dos projetos de pesquisa com base nos 

atualização das Comissões de Pesquisa da 

Os docentes podem solicitar até duas cotas de bolsas no Edital, sendo 1 cota 
. O docente deve solicitar as cotas de acordo com 

local de lotação (Sede ou Campi fora de Sede), de acordo com as 

PIBIC Ampla Concorrência para docentes da Sede 
PIBIC Ampla Concorrência para docentes dos 

Afirmativas para docentes da Sede 
Ações Afirmativas para docentes dos Campi 

para docentes da Sede 
para docentes dos Campi fora de 

Quilombolas para docentes da Sede 
Quilombolas para docentes dos Campi fora 

PIBITI para docentes dos Campi fora de Sede 

UFOPA podem solicitar cotas conforme 
PROPPIT. Docentes externos participantes dos projetos 

que porventura vierem a solicitar cotas serão desclassificados,  



 

Atenção: O docente deve inserir no Campo 
Submissão do Plano de Trabalho, 
PIBIC AF Sede, PIBIC AF Campi, PIBIC IND Sede, PIBIC IND Campi, PIBIC QUI 
Sede, PIBIC QUI Campi, PIBITI Sede e PIBITI Campi
Caso não haja esta indicação o docente poderá ficar na fila de espera. 
 
5) Calendário complementar dos projetos e cotas
 
Com o Edital 03/2020 – Extraordinário de Cadastro de Projetos de pesquisa terminam a 
sua vigência em 31/07/2020, seguem alguns calen
novo calendário. 

a) Renovação de projetos seguirá o mesmo período do cadastro de novos projetos 
de 14/05/2021 a 14/06/2021

b) Período de execução dos novos projetos ou renovados de 01/08/2021 a 
31/08/2022 

c) Período de início do vigor das cotas de bolsas de 01/09/2021 a 31/08/2022
 
Atenção: Para um docente solicitar cota de bolsa, o projeto precisa estar renovado ou 
cadastrado durante todo o período da cota, ou seja, se o projeto cadastrado termina em 
dezembro/2021, ele não cons
ter o período igual ou superior ao prazo da cota de 31/08/2022.

Atenção: O docente deve inserir no Campo Habilidades Adquiridas, 
Submissão do Plano de Trabalho, o tipo de cota (PIBIC AC Sede, PIBIC AC Campi, 
PIBIC AF Sede, PIBIC AF Campi, PIBIC IND Sede, PIBIC IND Campi, PIBIC QUI 
Sede, PIBIC QUI Campi, PIBITI Sede e PIBITI Campi) a ser contemplada pelo edital
Caso não haja esta indicação o docente poderá ficar na fila de espera.  

5) Calendário complementar dos projetos e cotas 

Extraordinário de Cadastro de Projetos de pesquisa terminam a 
sua vigência em 31/07/2020, seguem alguns calendários pertinentes em consideração ao 

Renovação de projetos seguirá o mesmo período do cadastro de novos projetos 
de 14/05/2021 a 14/06/2021 
Período de execução dos novos projetos ou renovados de 01/08/2021 a 

o vigor das cotas de bolsas de 01/09/2021 a 31/08/2022

Para um docente solicitar cota de bolsa, o projeto precisa estar renovado ou 
cadastrado durante todo o período da cota, ou seja, se o projeto cadastrado termina em 
dezembro/2021, ele não conseguirá solicitar cota, somente com a renovação que deverá 
ter o período igual ou superior ao prazo da cota de 31/08/2022. 

Santarém, 14 de maio de 2021.
 
 

Equipe Executora do Edital 
Portaria nº 14/2021 - PROPPIT 

 no momento da 
o tipo de cota (PIBIC AC Sede, PIBIC AC Campi, 

PIBIC AF Sede, PIBIC AF Campi, PIBIC IND Sede, PIBIC IND Campi, PIBIC QUI 
a ser contemplada pelo edital. 

Extraordinário de Cadastro de Projetos de pesquisa terminam a 
dários pertinentes em consideração ao 

Renovação de projetos seguirá o mesmo período do cadastro de novos projetos 

Período de execução dos novos projetos ou renovados de 01/08/2021 a 

o vigor das cotas de bolsas de 01/09/2021 a 31/08/2022 

Para um docente solicitar cota de bolsa, o projeto precisa estar renovado ou 
cadastrado durante todo o período da cota, ou seja, se o projeto cadastrado termina em 

eguirá solicitar cota, somente com a renovação que deverá 

 
Santarém, 14 de maio de 2021. 


