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ADITIVO III DO EDITAL Nº 02/2020 -PROPPIT/UFOPA - Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa de

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) e Programa de Iniciação
Científica Voluntária (PIVIC) - Cadastro de Reserva

Atualizado

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica no uso de suas
atribuições,

(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 a necessidade de otimizar recepção e controle
documental, em razão das medidas preventivas e de enfrentamento à
pandemia da COVID19:

RESOLVE:

1. Alterar os dispositivos do Edital que se referem ao envio de Relatórios Parciais,
dispensando discentes e orientadores de sua entrega obrigatória.

2. Solicitar envio obrigatório dos Planos de Trabalho de bolsistas e voluntários
vinculados a este Edital, para o devido registro.
2.1. Os planos de trabalho devem ser enviados via formulário online, por meio do link:

< https://forms.gle/mgVZCiJknA4M1RHQ9 >
2.2. O modelo do Plano de trabalho está disponível para download no site da Proppit,

no menu dos Editais de Pesquisa, edital 02/2020/Proppit, aqui.
2.3. Prazo para envio dos Planos de Trabalho, via formulário online: 05/03/2021 a

05/04/2021.
2.4. Outras formas de envio deste documento não serão aceitas.

https://forms.gle/mgVZCiJknA4M1RHQ9
http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proppit/documentos/2021/54ef47bed99156ac22626ce60276f8ca.doc
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3. Alterar os dispositivos do Edital subitens: ‘g) do Anexo II’ e ‘n) do Anexo III’
que tratam sobre entrega de boletim semestral de frequência e que passam a
vigorar com a seguinte redação:

3.1. Modelo de Declaração de Ateste de Frequência:

Santarém, 23 de dezembro de 2020.

4. Orientar sobre o envio de Relatórios Finais, conforme Edital, 30 dias após o

término da vigência executada, da seguinte forma:

4.1. Os relatórios finais deverão ser assinados por orientador(a) e aluno(a), e produzidos

conforme modelo disponível no Menu do Edital 02/2020/Proppit.

4.2. Em seguida, os arquivos do Relatório Final e da Declaração de Ateste de

Frequência deverão ser depositados pelo(a) docente na plataforma SAAPE, em

arquivo único e formato PDF (nesta sequência), em cronograma a ser divulgado.

4.3. Tutorial para uso e envio do documento no SAAPE estará disponível no Menu de

documentos do Edital. Haverá uma chamada específica para esta finalidade:

“02/2020/Proppit-RelatórioFinal”.

4.4. Outras formas de envio dos documentos não serão aceitas.

4.5. Orientações a respeito de apresentação em evento, durante a Jornada Acadêmica

Ufopa, serão fornecidas a posteriori.

4.6. Para discentes cujo vínculo tenha se encerrado antes do prazo de conclusão da

vigência, sejam bolsistas ou voluntários, por desistência do(a) aluno ou
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desligamento pelo(a) professor(a), também é obrigatória a entrega de relatório das

atividades realizadas, para o período de atuação, conforme Edital e procedimento

detalhado acima.

4.7. A aprovação do Relatório Final e Declaração de Ateste de Frequência integram a

análise para emissão de certificados.

Santarém, 04 de março de 2021

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

Bruno B. Batista
Diretor de Pesquisa


