
 

 

                                                                       
   

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
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Caixa postal 03, CEP: 75801-615 

Fone: (64) 3606-8303 

 

Prezados docentes e discentes participantes do PIP 2019-2020 da UFG 

Estamos enviando este comunicado, para reforçar as notícias divulgadas pela PRPI da UFG 

sobre os editais PRPI-UFG  01/2019 e PRPI-UFG 02/2019.  

 

Gostaríamos de lembra-los, que a gestão destes editais ainda é da Pró-Reitoria de Pesquisa 

da UFG. Inclusive as bolsas do CNPq vinculadas aos nossos alunos, pertencem a cota da UFG. 

 

Desta forma, a Pró-Reitoria Pro Tempore de Pesquisa e Inovação Tecnológica da UFJ, 

comunica a todos os envolvidos nestes editais que a vigência dos planos de trabalho será prorrogada 

até o dia 30 de setembro, ficando a data limite para o envio do relatório final, do mesmo modo, 

prorrogada para o dia 30 de setembro de 2020. O modelo para elaboração do referido relatório pode 

ser acessado através do link: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/ModeloRelatorioFinal2020.pdf 

 

 Reforçamos também, que os pagamentos das bolsas serão, pelo mesmo período, 

prorrogados, ou seja, o aluno bolsista do CNPq ou com bolsa paga com recursos próprios da UFJ, 

receberão mais dois meses de bolsas de modo a viabilizar a conclusão das atividades previstas no 

plano de trabalho.  

 

Nesse sentido, solicitamos a manifestação do docente orientador sobre o interesse em 

prorrogar a (s) bolsa (s) sob sua responsabilidade, cuja finalização está prevista para 31 de julho de 

2020.  

 

Essa resposta deve ser encaminhada impreterivelmente até às 12h00min do dia 25/5/2020 

(segunda-feira), por meio do formulário disponibilizado no 

link: https://forms.gle/KucWgtsGVKf1inrLA. A ausência de manifestação de interesse até essa 

data será considerada como manifestação de concordância pela prorrogação da bolsa. 
 

 Dentre as retificações realizadas pela PRPI da UFG no Edital PRPI 01/2019, de sua 

responsabilidade, destaca-se a retirada da obrigatoriedade da participação dos estudantes no 

Programa Diálogos em Pesquisa e Inovação. Para aqueles que participaram de algumas atividades, 

recomenda-se incluir os certificados nas informações complementares do relatório final. 

 

Jataí 22/05/2020 

 
Prof. Simério Carlos Silva Cruz 

Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa e Inovação Tecnológica 

Universidade Federal de Jataí 
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