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Goiânia, 24 de julho de 2015 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 03 AO EDITAL PROLICEN 001/2015 

 

A Universidade Federal de Goiás, por intermédio das Pró-Reitorias de Graduação e de Pesquisa e 

Inovação, torna público o presente edital de abertura de inscrições, visando à seleção de candidatos a 64 

(sessenta e quatro) bolsas do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 

LICENCIATURA (PROLICEN). Os projetos aprovados e classificados deverão ser desenvolvidos durante o 

período de 01 agosto de 2015 a 31 de julho de 2016, no limite das bolsas disponibilizadas. Para participação 

no processo seletivo e para permanência neste Programa, devem-se observar os critérios apresentados a 

seguir. 

 

Onde se lê:  

 

9. CRONOGRAMA 

 

ANO 

 

 

 

 

 

 

2010 

PERÍODO PROCEDIMENTOS 

 

 

 

2015 

20 de março  Início das inscrições 

24 de abril Término das inscrições 

11 de maio  Divulgação das inscrições homologadas 

12 e 13 de maio  Prazo para apresentação de recurso ao resultado da homologação 

15 de maio  Divulgação do resultado da avaliação dos recursos à homologação 

24 de junho  Divulgação do resultado preliminar da avaliação dos projetos 

01 a 03 de julho Prazo final para interposição de recurso ao resultado preliminar 

07 de julho  Análise e divulgação do resultado da interposição de recurso 

08 de julho  Divulgação do resultado final da seleção de projetos 

08 a 25 de julho  Prazo para a entrega da documentação do estudante selecionado 

01 de agosto Início das atividades do bolsista 

 

2016 

 

10 de agosto Entrega do relatório final 

Novembro  XIII CONPEEX - apresentação dos resultados finais em formato oral  
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Leia-se: 

9. CRONOGRAMA 

 

ANO 

 

 

 

 

 

 

2010 

PERÍODO PROCEDIMENTOS 

 

 

 

2015 

20 de março  Início das inscrições 

24 de abril Término das inscrições 

11 de maio  Divulgação das inscrições homologadas 

12 e 13 de maio  Prazo para apresentação de recurso ao resultado da homologação 

15 de maio  Divulgação do resultado da avaliação dos recursos à homologação 

26 de junho  Divulgação do resultado preliminar da avaliação dos projetos 

01 a 03 de julho Prazo final para interposição de recurso ao resultado preliminar 

07 de julho  Análise e divulgação do resultado da interposição de recurso 

08 de julho  Divulgação do resultado final da seleção de projetos 

08 a 30 de julho  Prazo para a entrega da documentação do estudante selecionado 

01 de agosto Início das atividades do bolsista 

 

2016 

 

10 de agosto Entrega do relatório final 

Novembro  XIII CONPEEX - apresentação dos resultados finais em formato oral  

 

 

Prof. Luiz Mello de Almeida Neto 

Pró-Reitor de Graduação 

 

 

Profa. Maria Clorinda Soares Fioravanti 

Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação 


