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1. Do Objetivo:
Orientar aos docentes e discentes contemplados com bolsas dos Programas PIBIC, PIBITI
e PEEx graduação, sobre como proceder para situações de substituição de bolsistas e/ou
cancelamento de bolsas destes programas.

2. Das Orientações Gerais:

2.1 Não é admitida substituição de alunos bolsistas mediante mera indicação sem
comprovação de prévia seleção por meio de chamada pública.

2.2 Será observado o respeito às modalidades de bolsas, e portanto, respeito aos critérios
de acesso previstos no edital, por meio do qual o discente foi contemplado com bolsa,
em qualquer procedimento de substituição de bolsistas.

2.3 O aluno com bolsa a ser implementada - aquele que substituirá um aluno - deve atender
aos requisitos previstos no edital a que está vinculado no item “Dos requisitos
compromissos do bolsista e voluntários de iniciação científica ou tecnológica”-para os
editais PIBIC e PIBITI, bem como, os requisitos previstos nos termos compromisso de
cada programa: PIBIC, PIBITI e PEEx Graduação

2.4 Portanto, a substituição de bolsistas destes programas ocorrerá apenas:
a. Mediante chamada do(a) discente subsequente na lista de cadastro reserva da ata de
seleção vigente, 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.

2.5 Em caso de realização de nova seleção, esta obedecerá as orientações a seguir:
a) Os docentes deverão dar ampla publicidade ao processo de seleção dos novos
bolsistas, 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 SIGAA, e-mails aos



candidatos ou outros meios de fácil acesso e comunicação; respeitando as orientações
do edital do Programa.
b) Discentes aprovados fora do limite das vagas de bolsas irão compor cadastro de
reserva e serão convocados em caso de nova necessidade de substituição.
c) Discentes em cadastro de reserva podem se registrar como voluntários, se assim o
quiserem, bastando para isso o preenchimento do formulário de cadastro
correspondente ao seu edital (formulário google) e, para os Programas PIBIC e
PIBITI, adicionalmente, é necessária a indicação do voluntário pelo orientador no
SIGAA.
d) Todas as normativas do edital correspondente ao programa a queseaplica (PIBIC,
PIBITI ou PEEx Graduação) devem ser observadas pelos docentes orientadores e
equipe, incluindo os bolsistas/voluntários, quanto aos trâmites, compromissos e
cronograma.

3. Do Procedimento: Como solicitar o cancelamento / a substituição?
3.1 O(a) orientador(a) envia um e-mail à Diretoria de Pesquisa (DPE) solicitando

cancelamento de bolsa ou substituição de bolsistas .
3.2 O e-mail deve informar justificativa e nome completo do bolsista que será desligado,

bem como aquele que terá bolsa implementada (em caso de substituição) devem ser
anexos: termo de desistência do aluno que está saindo, devidamente assinado pelo
discente e orientador, e cópia da ata de seleção do novo aluno (em caso de
substituições). Demais documentos pessoais serão enviados por meio do formulário de
cadastro (formulários google), que deve ser preenchido pelo aluno selecionado. Obs.1:
Não é possível concluir o procedimento de implementação de nova bolsa sem o
preenchimento do formulário de cadastro, pelo aluno selecionado. Portanto, para
acessar o link do formulário google, acesse o site da Proppit > Menus > "Editais de
Pesquisa" ou “Editais CGPrits - PEEX” e consulte o menu de documentos
correspondente ao edital do seu Programa.
Obs.2: Nos casos dos Programas PIBIC e PIBITI, após confirmada a substituição do
discente, pela DPE, o(a) orientador(a) deve realizar a indicação do(a)aluno(a) no
SIGAA. Procedimento este que não é realizado para alunos PEEx.

3.3 Os pedidos para cancelamento ou substituição devem ser enviados pelo(a)
orientador(a) por e-mail à DPE até dia 12 de cada mês com todas as informações
requisitadas, para alteração na folha corrente. Não haverá pagamentos retroativos.

3.4 Vedada a substituição de bolsistas nos últimos 3 meses de vigência da bolsa.

3.5 Mais informações: http://www.ufopa.edu.br/proppit/

4. Procedimentos de análise documental do pedido
4.1 Checklist

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 reserva, 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.

O formulário on-line de
cadastro foi preenchido pelo
aluno?

3) Sim ou não (Se SIM ok, se NÃO, Pendente)

Atende aos requisitos para
acesso à modalidade de bolsa

4) Verificar os documentos enviados pelo aluno por meio do
formulário de cadastro

Acúmulo indevido de bolsas? 5) Pedir á Proges confirmação de possível situação de acúmulo
indevido de bolsas

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 XX, 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

Santarém/PA, 04 de janeiro de 2022.
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