
 

 

 

   

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA  

 

 

PIBIC SUPERIOR 2014/2015 

 

 

EDITAL PRPGI Nº 10, de 25 de abril de 2014 

 

A Chefe do Departamento de Pós-graduação no exercício da Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.19º, inciso 

II do Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, torna 

pública a retificação do  EDITAL PRPGI Nº 02, de 07 de março de 2014, que dispõe sobre o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do PIBIC CNPq/FAPEMA/IFMA, 

que altera os itens 3, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 6.1, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.3, 7.4, 11.2.8 e 14  

mantendo inalteradas as demais disposições do referido edital.  

 

 

3 RECURSOS FINANCEIROS  

 

Onde se lê:  

  Serão destinadas ao presente edital 247(duzentas e quarenta e sete) Bolsas de Iniciação 

Cientifica - PIBIC, pelo período de 12 (doze) meses, não renováveis, no valor individual 

mensal de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para bolsas PIBIC-CNPq, R$ 400,00 

(quatrocentos reais) PIBIC -FAPEMA e 500,00 (quinhentos reais) para as bolsas PIBIC-

IFMA, perfazendo o valor total de R$ 1.047.600,00 (hum  milhão e quarenta e sete mil e 

seiscentos reais), sendo R$ 142.560,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos e sessenta 

reais) oriundos da dotação orçamentária do CNPq, 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil 

reais) oriundos da dotação orçamentária da FAPEMA e R$ 720.000,00 (setecentos e vinte 

mil reais) do orçamento do IFMA/PRPGI. 

 

Leia-se: 

  Serão destinadas ao presente edital 304 (trezentas e quatro) Bolsas de Iniciação 

Cientifica - PIBIC, pelo período de 12 (doze) meses, não renováveis, no valor individual 

mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para bolsas PIBIC-CNPq, R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) PIBIC -FAPEMA e 400,00 (quatrocentos reais) para as bolsas PIBIC-IFMA, 

perfazendo o valor total de R$ 1.459.200,00 (hum  milhão e quatrocentos e cinquenta e nove 



 

 

 

   

 

mil e duzentos reais), sendo R$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais) 

oriundos da dotação orçamentária do CNPq, 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) 

oriundos da dotação orçamentária da FAPEMA e R$ 849.600,00 (oitocentos e quarenta e 

nove mil e seiscentos reais) do orçamento do IFMA/PRPGI. 

 

4 NUMERO DE BOLSAS  

 

Onde se lê:  

4.1 Serão oferecidas neste certame 304 (trezentas e quatro) bolsas, sendo 27 bolsas PIBIC-

CNPq, 100 bolsas PIBIC-FAPEMA e 177 bolsas PIBIC-IFMA. As bolsas serão distribuídas 

por ordem decrescente de pontuação e agência de fomento entre as grandes áreas conforme 

especificado no item 4.2; 

 

Leia-se: 

4.1 Serão oferecidas neste certame 304 (trezentos e quatro) bolsas, sendo 27 bolsas 

PIBIC-CNPq, 100 bolsas PIBIC-FAPEMA e 177 bolsas PIBIC-IFMA. As bolsas serão 

distribuídas por ordem decrescente de pontuação e agência de fomento entre as grandes áreas 

conforme especificado no item 4.2; 

 

 

Onde se lê:  

4.2 As bolsas do PIBIC serão distribuídas nas seguintes áreas; 

 

Engenharias – 60 (cinquenta) bolsas; 

Ciências Exatas e da Terra - 67 (cinquenta) bolsas;  

Ciências Agrárias e Ciências Biológicas - 60 (cinquenta) bolsas; 

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística Letras e Artes e 

Ciências da Saúde – 60 (cinquenta) bolsas. 

 

Leia-se: 

4.2 As bolsas do PIBIC serão distribuídas nas seguintes áreas; 

 

Engenharias – 76 (setenta e seis) bolsas; 

Ciências Exatas e da Terra - 76 (setenta e seis) bolsas;  

Ciências Agrárias e Ciências Biológicas - 76 (setenta e seis) bolsas; 

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística Letras e Artes e 

Ciências da Saúde – 76 (setenta e seis) bolsas. 

 



 

 

 

   

 

 

 5 REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PIBIC  

 

5.1 Pesquisador/Orientador  

 

Onde se lê:  

 

5.1.1 Ser pesquisador do IFMA, com titulação de Doutor ou Mestre, que tenha 

expressiva produção cientifica, tecnológica ou artístico cultural;  

 

Leia-se: 

5.1.1 Ser pesquisador do IFMA, com titulação de Doutor, Mestre ou especialista, 

que tenha expressiva produção cientifica, tecnológica ou artístico cultural;  

 

Retirar: 

 

5.1.3 Estar vinculado a um Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq e reconhecido pelo 

IFMA; 

 

Onde se lê:  

5.1.4 Não estar afastado no período de submissão da proposta e da vigência da bolsa;  

 

Leia-se: 

5.1.3 Não estar afastado no período de submissão da proposta e da vigência da bolsa;  

 

 

Onde se lê:  

5.1.5 Não ter ultrapassado o número máximo de bolsas, conforme sua titulação e o 

período de vigência dos Editais lançados pela PRPGI:  

 

Onde se lê:  

5.1.4 Não ter ultrapassado o número máximo de bolsas, conforme sua titulação e o 

período de vigência dos Editais lançados pela PRPGI:  

 

 

 

 



 

 

 

   

 

6 INSCRIÇÃO  

 

Onde se lê:  

6.1 As inscrições estarão abertas no período de 18 de março a 30 de abril de 2014 e 

deverão ser realizadas em duas etapas: 

 

 

Leia-se: 

6.1 As inscrições estarão abertas no período de 18 de março a 12 de maio de 2014 e 

deverão ser realizadas em duas etapas: 

 

 

 

7 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

  

Onde se lê:  

7.1 Os documentos exigidos na forma impressa, que deverão ser entregues, via 

protocolo, e endereçada aos Núcleos de Pesquisa e Pós – Graduação ou setor equivalente 

dos campi até o dia 05 de maio de 2014, são:  

 

Leia-se: 

7.1 Os documentos exigidos na forma impressa, que deverão ser entregues, via 

protocolo, e endereçada aos Núcleos de Pesquisa e Pós – Graduação ou setor equivalente 

dos campi até o dia 14 de maio de 2014, são:  

 

 

 

Onde se lê:  

7.2 Os documentos que deverão ser anexados, no formato PDF, durante a inscrição 

eletrônica no sistema SAPRO, até à 23h59min59s do dia 30 de abril de 2014, são: 

 

Leia-se: 

7.2 Os documentos que deverão ser anexados, no formato PDF, durante a inscrição 

eletrônica no sistema SAPRO, até à 23h59min59s do dia 12 de maio de 2014, são: 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

7.2.1 Do orientador da proposta 

 

Retirar: 

e) Comprovante de participação em grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e 

certificado pelo IFMA; 

 

Onde se lê:  

f) 01 (um) plano de trabalho individual, com cronogramas distintos de atividades, para 

cada bolsa solicitada; 

 

Leia-se: 

e) 01 (um) plano de trabalho individual, com cronogramas distintos de atividades, para 

cada bolsa solicitada; 

 

 

Onde se lê:  

g) Documento comprobatório de submissão da proposta ao comitê de ética, para os 

projetos de pesquisa que envolvam seres humanos e/ ou experimentação animal; 

 

Leia-se: 

f) Documento comprobatório de submissão da proposta ao comitê de ética, para os 

projetos de pesquisa que envolvam seres humanos e/ ou experimentação animal; 

 

 

Onde se lê:  

h) Certificado de qualidade em Biossegurança quando envolver produtos transgênicos, 

conforme Decreto 1.752/95.  

 

Leia-se: 

g) Certificado de qualidade em Biossegurança quando envolver produtos transgênicos, 

conforme Decreto 1.752/95.  

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

Onde se lê:  

7.3 Projetos de pesquisa que necessitem da documentação especificada nas letras g e h 

do item 7.2.1 e que não anexarem estes comprovantes no período de inscrição serão 

automaticamente desclassificados. 

 

Leia-se: 

 

7.3 Projetos de pesquisa que necessitem da documentação especificada nas letras f e g 

do item 7.2.1 e que não anexarem estes comprovantes no período de inscrição serão 

automaticamente desclassificados. 

 

 

 

Onde se lê:  

7.4 O orientador poderá solicitar até 02 (duas) bolsas por cada projeto submetido, 

desde que seja atendido a letra f do item 7.2.1, o item 7.2.2 e o item 7.3 deste edital. 

 

Leia-se: 

  

7.4 O orientador poderá solicitar até 02 (duas) bolsas por cada projeto submetido, 

desde que seja atendido a letra e do item 7.2.1, o item 7.2.2 e o item 7.3 deste edital.  

 

 

11 DAS OBRIGAÇÔES DO ORIENTADOR E DO BOLSISTA 

 

Onde se lê: 

 

11.2.8 Apresentar ao Chefe do NPPG do campus relatório escrito parcial (até 31 de 

janeiro de 2015) e final (até 31 de julho de 2015), aprovado pelo orientador. A não 

apresentação do relatório parcial no prazos estabelecidos, sem as devidas justificativas, 

implicará suspensão da bolsa e/ou impossibilitará o aluno(a) de participar do PIBIC, por um 

período de um ano; 

 

Leia-se: 

 

11.2.8 Apresentar ao Chefe do NPPG do campus relatório escrito parcial (até 31 de 

janeiro de 2015) e final (até 31 de julho de 2015), aprovado pelo orientador. A não 

apresentação do relatório parcial na data acima definida, sem as devidas justificativas, 

implicará na  suspensão da bolsa que se dará por um prazo máximo de 90 dias. Após este 

período, caso não ocorra à regularização, a bolsa será cancelada. 

 



 

 

 

   

 

14 CRONOGRAMA 

 

Onde se lê: 

 

ATIVIDADES DATAS 

Lançamento do Edital  07/03/2014 

Recebimento da documentação online  18/03/2014 a 30/04/2014 

Recebimento da documentação via protocolo  18/03/2014 a 05/05/2014 

Julgamento dos processos  30/04/2014 a 14/07/2014 

Divulgação dos Resultados parciais (antes dos recursos) A partir de 15/07/2014 

Período para Recurso 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado 

Homologação do Resultado após recursos Após análise dos recursos 

Reunião de Apresentação do Programa 04/08/2014 

Implantação da bolsa A partir de 04/08/2014 

 

 

Leia-se: 

 

ATIVIDADES DATAS 

Lançamento do Edital  07/03/2014 

Recebimento da documentação online  18/03/2014 a 12/05/2014 

Recebimento da documentação via protocolo  18/03/2014 a 14/05/2014 

Julgamento dos processos  12/05/2014 a 14/07/2014 

Divulgação dos Resultados parciais (antes dos recursos) A partir de 15/07/2014 

Período para Recurso 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado 

Homologação do Resultado após recursos Após análise dos recursos 

Reunião de Apresentação do Programa 04/08/2014 

Implantação da bolsa A partir de 04/08/2014 

 

 

 

Cleone das Dores Campos Conceição 

Chefe do Departamento de Pós-graduação no 

exercício da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Instituto Federal do Maranhão 

 

 

 

 


