
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Rodovia BR 364, km 192, Parque Industrial  

Caixa postal 03, CEP: 75801-615 

Fone: (64) 3606-8303 
 

Resultado Final Referente ao Edital PRPI Nº 05/2020 (Bolsas) 

 

Aos quatro dias do mês de setembro de 2020, o Pró-Reitor Pro Tempore de 

Pesquisa e Inovação Tecnológica da UFJ, no uso de suas atribuições legais, torna público 

o resultado final do Edital PRPI Nº 05/2020 de bolsas institucionais para o Programa de 

Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação bem como do Programa de 

Iniciação à Pesquisa das Licenciaturas da UFJ, para o período 2020/2021 (com vigência 

entre 01/09/2020 à 31/08/2020). 

Neste documento consta a classificação, o nome do pesquisador/proponente por 

grande área do conhecimento (Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, 

Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística 

Letras e Artes), o título do plano de trabalho, a nota final da produção intelectual extraída 

do Currículo Lattes, o status quanto às cotas de bolsas e o órgão de financiamento. 

As bolsas foram distribuídas de forma proporcional à demanda qualificada de cada 

área do conhecimento, conforme tabelas de distribuição. Respeitando essa proporção, os 

primeiros colocados foram contemplados com bolsas financiadas pelo CNPq e os demais 

contemplados com bolsas financiadas pela UFJ. 

No caso em que o pesquisador tenha sido contemplado com a bolsa, porém não 

tenha indicado o estudante e/ou o estudante não tenha realizado o aceite, a bolsa será 

destinada ao próximo plano dentro da grande área.  

Para as cotas do CNPq é necessário que a conta corrente seja do Banco do Brasil. 

Para as cotas da UFJ não há restrição quanto ao banco, desde que a conta seja corrente. 

Para os Orientadores que por motivo de força maior não tenham enviado os dados 

bancários do Estudante via Portal Sigaa, o prazo para envio dos mesmos é até quinta-feira 

(10/09/2020), para que se tenha tempo hábil para implantação das bolsas. Para os que não 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Distribui%C3%A7%C3%A3oCotasBolsas_Grande%C3%81rea_2019_2020_1.pdf


registraram os dados bancários via Portal Sigaa, os mesmos podem ser enviados para o 

e-mail: copi.jatai@ufg.br. 

Além disso, o currículo Lattes dos bolsistas devem estar atualizados como 

Estudantes da Universidade Federal de Jataí, para que o sistema reconheça e faça a busca 

dos dados no momento da implantação da bolsa. Estudantes indicados para receber bolsa 

em qualquer uma das modalidades e independente da agência de fomento do presente 

edital, faz-se necessário ter o currículo Lattes cadastrado e atualizado. 

 

Próximos passos: 

11/09/2020 às 14h00: Reunião geral via Google Meet com orientadores e estudantes 

participantes do programa, será enviado link por e-mail. 

 

 

 

 

Tabela 1. Cotas atuais (2019-2020) de bolsas no Programas de Iniciação à Pesquisa Científica, 

Tecnológica e em Inovação e Programa de Iniciação à Pesquisa das Licenciaturas da UFJ 

Bolsas de recursos próprios da UFJ Bolsas da cota do CNPq 

2 bolsas: PIBIC-Ações Afirmativas 

6 bolsas: PIBIC-Ensino Médio 

1 bolsa: PIBIC-Ensino Fundamental 

1 bolsa: PIBIT 

19 bolsas: PIBIC 

5 bolsas: PROLICEN  

1 bolsas: PIBIC- Ações Afirmativas 

1 bolsa: PIBIC- Ensino Médio 

2 bolsas: PIBIT 

18 bolsas: PIBIC 

Total = 34 Total = 22 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Cotas conquistadas, para implementação no período 2020-2021, de bolsas para o 

Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação e Programa de 

Iniciação à Pesquisa das Licenciaturas da UFJ 

Bolsas de recursos próprios da UFJ Bolsas da cota do CNPq 

3 bolsas: PIBIC-Ações Afirmativas 

2 bolsas: PIBIC-Ensino Médio 

1 bolsa: PIBIC-Ensino Fundamental 

1 bolsa: PIBIT (+ 6 bolsas do evento “Desafio de 

Inovação UFJ) 

23 bolsas: PIBIC (↑17,4%) 

5 bolsas: PROLICEN  

0 bolsas: PIBIC- Ações Afirmativas1 

5 bolsas: PIBIC- Ensino Médio (↑500%) 

 

4 bolsas: PIBIT (↑200%) 

15 bolsas: PIBIC (↓ 16,7%) 

Total = 35  

(+ 6 bolsas do evento “Desafio de Inovação UFJ)  

Total  geral= 41  (↑ 17,1%) 

Total = 24 (↑ 8,3%) 

1Edital PIBIC AF - CNPq: 3.3.3 - A Instituição de execução do programa deverá ter uma política de 

iniciação científica e ter recebido bolsas na última edição (2018/2020) do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC) e/ou do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PIBITI). Como esta é a primeira vez que a UFJ concorre a este Edital, a mesma 

não se encaixa nas normas. 


