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RETIFICAÇÃO 

EDITAL Nº 06/2015 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação torna pública a retificação do Edital nº 
06/2015 referente à seleção de bolsistas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica 
(PIBIC), Programa Institucional de Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação (PIBITI) e Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC) para os 
Câmpus Ceres, Iporá, Morrinhos, Rio Verde e Urutaí, de acordo com a Resolução Nº 024/2010 de 
23 de novembro de 2010 e a RN 017/2006-CNPq. 

 

Onde se lê: 
7.1. Inicialmente será contemplado 1 (uma) bolsa por orientador que obter no mínimo 100 pontos 
na produção científica (Tabela 2), obedecendo ao limite de bolsas do edital.  Orientadores que não 
atingirem o mínimo de 100 pontos terão apenas alunos voluntários (PIVIC). 
Leia-se: 
7.1. Inicialmente será contemplado 1 (uma) bolsa por orientador que obter no mínimo 25 (vinte e 
cinco)  pontos na produção científica (Tabela 2), obedecendo ao limite de bolsas do edital.  
Orientadores que não atingirem o mínimo de 25 (vinte e cinco) pontos terão apenas alunos 
voluntários (PIVIC). A cada ano este valor será elevado em 25 (vinte e cinco) pontos até que 
sejam atingidos os 100(cem) pontos. Para o orientador ser contemplado com mais de uma 
bolsa, será necessário ter atingido 100 (cem) pontos para este edital.  
 
 
Onde se lê: 
3.3. No caso de nova concessão de bolsa é necessário que o orientador comprove submissão ou 
publicação de no mínimo um artigo científico em periódico com Qualis/CAPES a partir de 2014. 
Caso contrário, o candidato estará DESCLASSIFICADO. 
Leia-se: 
3.3. No caso de nova concessão de bolsa é necessário que o orientador comprove submissão ou 
publicação de no mínimo um artigo científico em periódico com Qualis/CAPES a partir de 2014 ou 
a publicação de, no mínimo, 1 (um) resumo que seja produto da pesquisa de Iniciação 
Científica que está solicitando a nova concessão. Caso contrário, o candidato estará 
DESCLASSIFICADO. 
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