UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES – PIBIC – 2020
DATAS

ATIVIDADES

Fevereiro e março 2020

Discussão e elaboração do edital de todos os subprogramas PIBIC 2020/2021

10 a 21/02/2020

Entrega do Relatório Parcial (PIBIC, PRODOUTOR e PIVIC) referente ao período de agosto de
2019 a julho de 2020, pelo sistema www.sigaa.ufpa.br.

10/03/2020

Lançamento do Edital PRODOUTOR

06/04/2020

Lançamento dos Editais do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA – PIBIC 2020/2021

Até 15/07/2020
Resultado Final
11 a 18/05/2020
10/07/2020
A partir de 01/08/2020 (fluxo
contínuo)
07 a 11/09/2020
01/09/2020

Divulgação do resultado preliminar da seleção para os editais do PIBIC – 2020.
A divulgação doresultado final da seleção para o PIBIC - 2020 dependerá da confirmação das cotas
financiadas pelas Agências de Fomento.
Entrega do Relatório Parcial FAPESPA, Edital 013/2019 (vigência de dezembro de 2019 a
novembro de 2020) e
Edital 014/2019 (vigência de janeirode 2020 a dezembrode 2020), pelosistema www.sigaa.ufpa.br.
Lançamento do Edital PIVIC Voluntário
Cadastro das propostas para o programa PIVIC Voluntário (vigência de 01 de agosto de 2020 a
31 de julho de 2021) por meio do sistema www.sigaa.ufpa.br.
Cadastro dos estudantes indicados para as bolsas por meio do sistema www.sigaa.ufpa.br, pelos
orientadores, para que sejam inseridos na folha de pagamento de setembro de 2020.
Inicio da vigência das bolsas PIBIC – 2020: 01 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021.

06 a 20/07/2020
(mantido para quem não
tem interesse na
prorrogação)

Entrega de relatório final de todos os bolsistas do PIBIC, PRODOUTOR e PIVIC, referente ao
período 2019-2020.

21 a 25/09/2020
(prorrogação)
18 a 30/07/2020
(mantido para quem não
tem interesse na
prorrogação)
28/09 a 02/10/2020

Entrega dos resumos de todos os bolsistas, para o XXXI Seminário de Iniciação Científica, pelo
sistema www.sigaa.ufpa.br.

(prorrogação)
A partir de 03/10/2020

Avaliação dos Relatórios Finais pelo Comitê ad hoc.

De 12 a 26/10/2020

Envio de justificativa escrita pelos orientadores que estarão ausentes no ato da comunicação oral
dos bolsistas sob sua orientação e indicação de um pesquisador para representá-lonessa ocasião.

30/11/2020
16h

Cerimônia de abertura do XXXI Seminário de Iniciação Científica da UFPA
Evento Virtual

30/11/2020 a 04/12/2020

XXXI Seminário de Iniciação Científica da UFPA com apresentação das comunicações orais
de bolsistas PIBIC – 2019/2020 em Evento Virtual

01 a 14/12/2020

Entrega do Relatório Final FAPESPA, Edital 013/2019 (vigência de dezembro de 2019 a
novembro de 2020) e
Edital 014/2019 (vigência de janeiro de 2020 a dezembro de 2020), pelosistema
www.sigaa.ufpa.br.
Entrega do Relatório Final das Bolsas PIBIC TOTAL (vigência de novembro de 2019 a outubro
e 2020)

