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ORIENTAÇÃO PARA A INDICAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO QUE CONCORRERÃO ÀS 

BOLSAS INSTITUCIONAIS PARA DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À PESQUISA 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO DA UFJ 

 

Jataí, 01/07/2020 

 

As inscrições devem ser feitas no período de 29 de junho a 10 de julho de 2020, seguindo o passo a 

passo descrito abaixo: 

 

 

1º Passo - O docente que teve plano(s) de trabalho recomendado(s) nos editais PRPI 01/2020 e 03/2020 

deve acessar o Portal Sigaa e seguir a sequência: Pesquisa – Programa de Iniciação à Pesquisa – Cotas de 

bolsas, conforme imagem abaixo. 
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2º Passo - Para cada uma das modalidades listadas abaixo o pesquisador poderá indicar um único plano de 

trabalho, deste que o pesquisador tenha cadastro o(s) plano(s) na(s) modalidades(s) correta(s) nos editais 

PRPI 01/2020 e PRPI 03/2020. Exemplo: Se o pesquisador teve dois planos de trabalho recomendados na 

modalidade PIBIC no edital 01/2020, ele poderá indicar um plano para concorrer à bolsa PIBIC e o outro só 

poderá concorrer à bolsa PIBIC-AF. Caso o pesquisador não tenha nenhum aluno que ingressou por meio de 

ações afirmativas, ele não precisa fazer nada, este outro plano ficará aguardando a indicação do aluno, no 

momento oportuno, e quando realizada a indicação do mesmo, automaticamente ele fará parte do programa 

de iniciação à pesquisa científica, tecnológica e em inovação da UFJ, só que sem bolsa.  

Não é permitido, porém, que um plano que foi submetido como PIBIC, por exemplo, no edital PRPI 

01/2020, seja indicado para concorrer na modalidade PIBITI no edital 05/2020. O contrário também se 

aplica. 
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AS MODALIDADES DE BOLSAS SÃO: 

PIBIC: Destinada aos estudantes de graduação da UFJ, com planos de trabalho em qualquer área do 

conhecimento. 

PIBIC-AF: Destinada aos estudantes de graduação da UFJ pretos, pardos e índios (SISU PPI), com planos 

de trabalho em qualquer área do conhecimento. 

PIBIC-EF (Ensino Fundamental): Destinada aos estudantes do ensino fundamental de escolas públicas 

(também denominada PIBIC Júnior). 

PIBIC-EM(Ensino Médio): Destinada aos estudantes do ensino médio de escolas públicas (também 

denominada PIBIC Júnior). 

PIBITI: Destinada aos estudantes de graduação da UFJ, com planos de trabalho cuja pesquisa possua 

características de desenvolvimento tecnológico e inovação em qualquer área do conhecimento. 

PROLICEN-PIBIC: Destinada aos estudantes de licenciaturas da UFJ, com planos de trabalho que tenham 

relação direta com os cursos de licenciatura e articulação com a educação básica. 

 

Edital de bolsas disponível no Link: https://copi.jatai.ufg.br/p/33673-edital-prpi-n-05-2020-bolsas-2020-

2021 

 

 

 

 
___________________________________________ 

Prof. Dr. Simério Carlos Silva Cruz 
Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa e Inovação Tecnológica – UFJ 
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