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EDITAL PRPI Nº 01/2019 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
RETIFICAÇÃO:  

Referente à prorrogação da vigência dos planos de trabalho e alteração da participação dos 
estudantes nas atividades do Programa Diálogos em Pesquisa e Inovação  

 
 

O Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação                
do Edital PRPI Nº 01/2019, conforme abaixo: 
 
Onde lê-se: 
 
1. OBJETIVO 
 Selecionar propostas para participação no Programa de Iniciação à Pesquisa 
Científica, Tecnológica e em Inovação da UFG. Serão selecionados os planos de trabalho 
a serem desenvolvidos por discentes no período de 1º de agosto de 2019 a 31 de julho de 
2020, nas diversas áreas do conhecimento. 
 Um edital específico tratará da concessão de bolsas dos Programas Institucionais           
de Iniciação Científica e em Desenvolvimento Tecnológico (PIBIC, PIBIC-AF, PIBIC-EF,          
PIBIC-EM, PIBITI, PROLICEN). 
 
Leia-se: 
 
1. OBJETIVO 
 Selecionar propostas para participação no Programa de Iniciação à Pesquisa 
Científica, Tecnológica e em Inovação da UFG. Serão selecionados os planos de trabalho 
a serem desenvolvidos por discentes no período de 1º de agosto de 2019 a 30 de 
setembro de 2020, nas diversas áreas do conhecimento. 
 Um edital específico tratará da concessão de bolsas dos Programas Institucionais           
de Iniciação Científica e em Desenvolvimento Tecnológico (PIBIC, PIBIC-AF, PIBIC-EF,          
PIBIC-EM, PIBITI, PROLICEN). 
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Onde lê-se: 
 
4.2. Constituem deveres dos discentes participantes do Programa:  
l) comparecer, no mínimo, a quatro (4) atividades do Programa Diálogos em Pesquisa e              

Inovação, sendo que uma delas pode ser substituída pela participação no Congresso de             
Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG (CONPEEX). 

 
Leia-se: 
 
4.2. Constituem deveres dos discentes participantes do Programa:  
l) comparecer a quatro (4) atividades do Programa Diálogos em Pesquisa e Inovação,             

sendo que uma delas pode ser substituída pela participação no Congresso de Pesquisa,             
Ensino e Extensão da UFG (CONPEEX). Esta atividade deixa de ser obrigatória no             
âmbito deste Edital, em face da pandemia da COVID-19. 

 
 
Ratificam-se os demais itens do presente Edital, alertando-se que a alteração do período de              
vigência deste edital não incorrerá em prejuízo ao início das atividades relativas ao Edital PRPI               
01/2020. 
 

 
 

Prof. Jesiel Freitas Carvalho 
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
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