
 

 

 

   

 
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 24, de 14 de agosto de 2014 

 

A Diretora de Pesquisa 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 5.1.5, 11.2.8 

e 14 mantendo inalteradas as demais disposições do referido edital. 

 

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PIBIC  

Onde se lê: 

5.1.5 (letra b) A vigência das bolsas objeto do presente edital será de agosto/2014 a julho/2015, 

sendo permitido que os pesquisadores e bolsistas que estejam desenvolvendo projetos aprovados 

nos certames com período de vigência 2013/2014 participem do presente processo seletivo. 

Nesse caso, poderá a PRPGI, a qualquer tempo, promover o cancelamento das bolsas concedidas 

no presente processo seletivo, dos candidatos que não tenham quitado todas as obrigações 

relativas aos projetos aprovados em certames anteriores. 

Leia-se: 

5.1.5 (letra b)  A vigência das bolsas objeto do presente edital será de setembro/2014 a 

julho/2015, sendo permitido que os pesquisadores e bolsistas que estejam desenvolvendo 

projetos aprovados nos certames com período de vigência 2013/2014 participem do presente 

processo seletivo. Nesse caso, poderá a PRPGI, a qualquer tempo, promover o cancelamento das 

bolsas concedidas no presente processo seletivo, dos candidatos que não tenham quitado todas as 

obrigações relativas aos projetos aprovados em certames anteriores. 

 

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 02 de março 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; 

 

 

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 30/04/2014 

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

Julgamento dos processos  30/04/2014 a 22/08/2014 

Divulgação dos Resultados parciais (antes dos recursos) A partir de 22/08/2014 

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 04/09/2014 

Implantação da bolsa A partir de 04/09/2014 

 

 

Ligia Cristina Ferreira Costa 

Diretora de Pesquisa no exercício da  

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Instituto Federal do Maranhão 


