Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Coordenação de Iniciação Científica

EDITAL 06/2020 - Retificação - Processo de Seleção de Propostas para os Programas
Institucionais de Iniciação Científica (PIBIC, PIBITI e PIBIC Jr/PIBITI Jr)
A Coordenação de Iniciação Científica, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação, informa à comunidade universitária da Pontifícia Universidade Católica
do Paraná que:
1. O período de submissão dos projetos para o processo de seleção nos programas
PIBIC, PIBITI e PIBIC Jr será de 22/04 até 06/05/2020 às 17h00 (dezessete horas). O Link da
plataforma de submissão será divulgado na página da IC no site da PUCPR
(https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/iniciacao-cientifica).
2. Requisitos de contingência dos Projetos de Pesquisa do Orientador e dos Planos
de Atividades do Estudante
✓

Os projetos de pesquisa do orientador e os planos de atividades do estudante devem
contemplar alternativas de atividades para o caso do cenário de isolamento social em
função da COVID-19 perdurar além de agosto do corrente ano ou de ocorrer um novo
período de isolamento durante execução da pesquisa.

3. Indicação do estudante
✓

Para os programas PIBIC e PIBITI é obrigatória a indicação do estudante no momento da
submissão para concorrer as bolsas (CNPq, FA, FAIS).

✓

Para concorrer às bolsas PUCPR nos programas PIBIC e PIBITI, serão considerados os
planos que tenham preferencialmente indicação de estudante;

✓

Os planos de atividade sem indicação de estudante concorrem as bolsas PUCPR e na
modalidade de iniciação científica voluntária (ICV ou ITV).
4. Requisitos do proponente para atribuição de bolsas

✓

Em relação à distribuição de bolsas, todos os planos submetidos concorrem igualmente
às bolsas de acordo com a classificação obtida, independente da titulação do orientador
proponente.
Curitiba, 08 de abril de 2020.
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