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NOTA TÉCNICA Nº 01 AO EDITAL Nº 02/2020-PROPPIT/UFOPA  
 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa de 
Desenvolvimento Tecnológico eInovação (PIBITI) e Programade Iniciação Científica 

Voluntária (PIVIC) - Cadastro de Reserva 
 
 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA), por meio da Comissão 
de organização deste Edital, instituída pela PORTARIA Nº 21 DE 13 DE JULHO DE 2020 
- PROPPIT, torna pública a Nota Técnica nº 01, que orienta procedimentos para 
substituição de bolsistas e/ou cancelamentos de bolsas, nos seguintes termos:   
 

1. Do Objetivo: 
Orientar aos docentes contemplados com cotas de bolsa, via edital 02/2020-Proppit/Ufopa, 
como proceder para situações de substituição de bolsistas e/ou cancelamento de bolsas. 
Comunicar aos interessados os procedimentos internos adotados pela Diretoria de 
Pesquisa, para tratativa destas demandas.  
 

2. Das Orientações: 
 

2.1  Não é admitida substituição mediante indicação, sem comprovação de prévia seleção. 
2.2 Será observado o respeito às modalidades de cota previstas no Edital 

02/2020/Proppit/Ufopa, incluindo Aditivo II (ver atualização do quadro de item 7.8, no 
Aditivo II), em qualquer procedimento de substituição de bolsas. 

2.3 O aluno com bolsa a ser implementada deve atender aos requisitos previstos no Edital, 
item 9 - “Requisitos de participação das modalidades de bolsas”. 

2.4 O pedido para cancelamento / substituição de bolsistas deve ser realizado por e-mail à 
Diretoria de Pesquisa (DPe) <diretoria.pesquisa@ufopa.edu.br>, contendo justificativa 
e, informando de imediato nome completo do bolsista que será desligado. Quanto a 
substituições, deve ser anexada cópia da Ata de seleção, e o formulário de cadastro, 
preenchido pelo candidato à bolsa (ver item 3).  

2.5 Os pedidos para cancelamento ou substituições devem ser realizados à DPe até dia 12 
de cada mês, para alteração na folha corrente, pelo(a) orientador(a). Não haverá 
pagamentos retroativos e por este motivo se orienta aguardar confirmação por e-mail, 
do atendimento.  

2.6 A substituição de bolsistas no âmbito deste edital ocorrerá apenas:  
a. Mediante chamada do(a) discente subsequente na lista de cadastro reserva, em 

conformidade com a ata de Seleção realizada no período de implementação das 
bolsas; ou, 



b. Mediante nova seleção, que só é possível quando não houver discentes na lista 
de cadastro de reserva a serem convocados (Item 8.5. do Edital).  
 

2.7 Em caso de realização de nova seleção, esta obedecerá às orientações a seguir:  
 

a) Os docentes deverão dar ampla publicidade ao processo de seleção dos novos 
bolsistas e voluntários, em observância aos princípios da Administração Pública, 
com devida atenção à divulgação dos prazos, metodologia de entrevistas (se 
houver), divulgação dos resultados, prazo para recursos, devida resposta aos 
recursos apresentados, no âmbito de cada Unidade/Campus, em site, comunicados 
do SIGAA, e-mails aos candidatos ou outros meios de fácil acesso e comunicação; 
 
b) Cotas aprovadas nas vagas destinadas aos Campi regionais devem selecionar 
bolsistas do referido Campus; 
 
c) Discentes aprovados fora do limite das vagas de bolsas irão compor o cadastro 
de reserva e poderão ser cadastrados como voluntários, a pedido do docente por e-
mail.  
 
d) Docente orientador deverá informar por e-mail à DPE, a descrição sobre o(s) 
caso (s) de substituição(ões) e enviar a(s) ata (s) de seleção dos 
bolsista(s)/voluntário(s), conforme orientação do item 8, do Edital. 
 
g) Demais normativas do Edital nº 02/2020/Proppit/UFOPA devem ser observadas 
pelos docentes orientadores e equipe, incluindo os bolsistas/voluntários, quanto aos 
trâmites, compromissos e cronograma. 
 

3. Reiteramos, abaixo, a lista de modelos de documentos (links): 

 LINK para cadastro de bolsista: fomentos Ufopa e CNPq 

 LINK para cadastro de bolsista: fomento Fapespa  

 Em formato editável, anexos IV a VIII  

 Sugestão de modelo de Ata de Seleção, aqui (apenas uma sugestão).  
 

4. Procedimentos Internos de análise documental (a ser realizada pela Dpe) 
DADOS DO PEDIDO 

Tìtulo do Plano de Trabalho  
Palavras-chave  
Orientador(a)  
Trata-se de  _____Substituição /_____Cancelamento 
Resumo do Pedido  

ANÁLISE DOCUMENTAL 
Ata de seleção: 1)Verificar se na Ata de seleção anteriormente apresentada para o 

Edital havia cadastro reseva, se sim, o docente deve convocar o 
próximo aluno do cadastro reserva; 2) Não havendo cadastro de 
reserva na Ata de seleção prévia, deve ser apresentada Ata para a 
nova seleção realizada. 



Requisitos para modalidade da 
bolsa: 

(Verificar ateste da modalidade da bolsa, detalhamento abaixo – 
4.1.). 

Acúmulo de bolsas: DPE pedir verificação pela Proges  
Formulário on-line: Ok, preenchido. 

ENCAMINHAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FOLHA DE PGTO 
Pedido Ex.: solicito a inserção do(a) estudante abaixo identificada na 

condição de bolsista, no âmbito do Edital nº 02/2020/Proppit, a 
partir de __/__/___ 

Dados do(a) aluno(a) que sai da folha de pagamento 
Estudante   
CPF  

Dados do(a) aluno(a) que entrará na folha de pagamento 
Estudante   
CPF  
Dados bancários  

 
4.1. Checklist para ateste de modalidade de bolsa (Item 9, Edital):  
 

 Modalidade  DPe checar:   O aluno precisa apresentar documento (por e-mail) ?  

Pibic /Pibiti  

 CNPq;    

 Ufopa; 

 Fapespa 

Nada, são de ampla e livre 
concorrência. 

 Não.  

 
Pibic AF:  

 AF/CNPq;   

 AF Ufopa; 

 AF/Fapespa 

Ingressou na Ufopa por PSR-
Cotas  

Não. Vamos verificar no sistema. 

Autodeclara-se preto/pardo Sim, doc. Anexo IV. 

É estudante com deficiência Sim, laudo médico. 
Situação de vulnerabilidade  Não. Vamos buscar o(s) resultado(s) final(is) do(s) 

Edital(is) da Proges 
Ingressou por na Ufopa por 
PSR-Ampla Concorrência 

Caso não se encaixe em nenhuma situação acima, o 
discente deve enviar cópia do histórico escolar do Ensino 
Médio (comprovando ser egresso de Escola pública) 

Pibic AF/ 
Indígena  

 Ufopa 

 Fapespa 

Ingressou na Ufopa por PSE-
Indígena 

Não. Vamos verificar no sistema. 

Autodeclara-se indígena Sim, doc. Anexo IV. 

Pibic AF/ 
Quilombola 

 Ufopa 

 Fapespa 

Ingressou na Ufopa por PSE-
Quilombola 

Não. Vamos verificar no sistema. 

Autodeclara-se quilombola Sim, doc. Anexo IV. 

 
 

Santarém, 13 de janeiro de 2021. 
 

 

Comissão Organizadora do Edital 02/2020/Propit-Ufopa 
      Portaria nº 21 de 13 de julho de 2020 – Proppit  


