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1. A etapa de pré-seleção das propostas poderá ser feita quando se encerrar o prazo para submissão/envio dos projetos, por aquele com perfil no SUAP de 

Coordenador de Pesquisa do campus (NPPGI ou setor equivalente). 

 

 

2. Ao clicar no item acima destacado, o Chefe de NPPGI (ou setor equivalente nos campi) terá acesso ao filtro dos projetos enviados por pesquisadores do 

seu campus apenas, para ser feita a análise do conteúdo do projeto. 
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3. A etapa de pré-seleção das propostas consiste na verificação quanto ao atendimento às regras do presente Edital, notadamente quanto ao correto 

preenchimento da proposta no Sistema SUAP. Propostas incompletas serão automaticamente desclassificadas. 

 

Os itens de preenchimento obrigatório (PIBIC) são: 

a) Descrição do projeto através do correto preenchimento da ficha de submissão (título, resumo, introdução, justificativa, fundamentação teórica, objetivo, metodologia 

da execução do projeto, acompanhamento e avaliação do projeto durante a execução, resultados esperados, referências bibliográficas, palavras-chave-mínimo 3, 

máximo 5-, início/término da execução e carga horária); 

b) Orçamento (preenchimento do plano de desembolso/de aplicação); 

c) Equipe executora (o aluno não precisa ser indicado na submissão da proposta); 

d) Relatório de execução de projeto aprovado no certame 2017/2018 até data de submissão da renovação, incluindo a justificativa do professor orientador (item 

obrigatório somente para os casos de solicitação de renovação de projeto); 

 

Os itens de preenchimento obrigatório (PIBITI) são: 

a) Descrição do projeto através do correto preenchimento da ficha de submissão (título, resumo, objetivos, Definição da Oportunidade ou Problema de PD&I e Solução 

Proposta, Fundamentação Teórica e Busca de Anterioridade em Base de Patentes, Relevância da Solução Proposta, Resultados e Impactos Esperados, Transferência 

de Tecnologia, Viabilidade do Projeto, Descrição do Envolvimento dos Alunos, referências bibliográficas, palavras-chave-mínimo 3, máximo 5-, início/término da 

execução e carga horária); 

b) Orçamento (preenchimento do plano de desembolso/de aplicação); 

c) Equipe executora (o aluno não precisa ser indicado na submissão da proposta); 

d) Relatório de execução de projeto aprovado no certame 2017/2018 até data de submissão da renovação, incluindo a justificativa do professor orientador (item 

obrigatório somente para os casos de solicitação de renovação de projeto); 
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4. Caso o preenchimento esteja correto, clique em “Pré-selecionar”. Caso contrário, clique em “Não selecionar”. Apenas propostas pré-selecionadas serão 

encaminhadas para avaliação e seguirão para a próxima etapa do processo seletivo. Se clicar em “Não Selecionar”, justifique com base em item(ns) do Edital. 
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ANEXO I 

 

Dúvidas Frequentes 

 

- Um mesmo pesquisador submeteu dois projetos com título igual para o mesmo edital. Qual deles devo considerar na pré-seleção? 

No caso de inscrições de projetos duplicados, pré-selecionar a inscrição feita na data mais recente, tendo em vista que alguns pesquisadores, diante da inviabilidade de 

reabertura do projeto para edição, efetuaram nova inscrição. 

 

- Um servidor que se encontra afastado durante o período de inscrição pode submeter propostas nos Editais? 

Sim, desde que não esteja afastado ou em processo de afastamento no período de vigência da bolsa. 

 

- O cronograma (metas/atividades) cadastrado para o projeto está incompleto ou inconsistente, devo rejeitar o projeto na etapa de pré-seleção? 

Não. Mas no parecer a ser incluído no sistema, mencionar as inconsistências, para que o pesquisador faça os devidos ajustes durante o período de execução do projeto. 

 

- O plano de desembolso/de aplicação cadastrado para o projeto está incompleto ou inconsistente, devo rejeitar o projeto na etapa de pré-seleção? 

Não. Mas no parecer a ser incluído no sistema, mencionar as inconsistências, para que o pesquisador faça os devidos ajustes durante o período de execução do projeto. 

 

- Durante a etapa de pré-seleção, posso designar avaliadores para os projetos já pré-selecionados? 

Sim. Por meio do caminho: Módulo Pesquisa >> Projetos >> Indicar Avaliador por Projeto. Lembramos que os avaliadores escolhidos ainda não poderão ter acesso 

aos dados da proposta, podendo apenas visualizá-las e dar notas durante a etapa de Seleção. 
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