
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL PESQUISA E
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

EDITAL Nº 021/2018 – DIRPES/UNICENTRO

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DO EDITAL

002/2018 – DIRPES/UNICENTRO

A Diretoria de Pesquisa da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, torna
pública a prorrogação das inscrições e alteração das datas no cronograma do EDITAL 002/2017 –
DIRPES/UNICENTRO, referente ao processo de seleção do  PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE APOIO A INCLUSÃO SOCIAL PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-PIBIS,
conforme dispõe este edital.

1. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO 
Inscrição e classificação dos orientadores 

Atualização dos dados da Plataforma Lattes e envio ao CNPq
Até às 17h do dia

20/03/18

Término de inscrição dos candidatos a orientador 
Até às 17h do dia

23/03/18

Período em que os estratos  da produção dos candidatos a  orientadores  estarão
disponíveis para consulta de todos os participantes PIBIS

De 26 a 27/03/18

Período para protocolar constestações referentes a irregularidades dos estratos da
produção dos candidatos pelos demais inscritos

28 e 29/03/18
(conforme horário de
funcionamento dos

protocols)

Período de análise dos estratos da produção pelo CAIC até 27/04/2018

Divulgação do Edital de pontuação dos Orientadores A partir de 02/05/18

Período para eventual recurso, via protocolo, contra a pontuação dos orientadores
Até 48 horas após a
divulgação do edital

Reunião do CAIC para análise dos recursos 13/05/18

Divulgação do Edital Final da pontuação dos Orientadores A partir de 14/05/18

Divulgação do Edital de distribuição de bolsas

Data vinculada ao
resultado de concessão
de bolsas das agências

de fomento.
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Homologação do processo de seleção pelo Comitê Assessor do CNPq A partir de julho/2018

Cadastro e avaliação dos projetos a serem desenvolvidos pelos orientados

Cadastro e atualizações dos dados na Plataforma Lattes e envio ao CNPq pelo aluno Até às 17h do dia
21/03/18

Período de seleção e inscrição dos candidatos a  orientandos,  cadastro do projeto no
sistema SGU - SAAPI e anuência do orientador no projeto cadastrado 

Até às 17h do
dia 23/03/18

Listagem dos inscritos: divulgação das inscrições deferidas e indeferidas Até 11/04/18

Prazo para regularização no SGU de inscrições indeferidas 12 e 13/04/18

Edital de homologação da inscrição dos candidatos a orientandos
A partir de
13/04/18

Data limite para primeiro parecer dos avaliadores sobre mérito científico dos projetos 02/05/18

Data limite para o aluno submeter versão do projeto reformulado, quando for o caso 09/05/18

Prazo limite para os avaliadores emitirem parecer final sobre os projetos de IC 16/05/18

Divulgação do Edital da avaliação dos projetos
A partir de
28/05/18

Data limite para recurso, via protocolo, contra o resultado final da avaliação dos projetos
de IC

Até 48 horas após
a divulgação do

edital

Divulgação da avaliação dos recursos e edital final da avaliação dos projetos A partir de
18/06/18

Data limite para entrega de atestado de aprovação do projeto pelo COMEP ou CEUA,
quando for o caso

31/07/19

OBSERVAÇÕES: 

Não importação de Livros: No Currículo  Lattes, em Produções Livros e Capítulos de Livros em
Outras informações, Anotar o código "#CE=SIM" em todos os itens, para confirmar que se trata de
"Capítulos de livros especializados publicados com corpo editorial". 
Em todos os casos de atualização e/ou correções do CV-Lattes, será necessária a reimportação do
currículo no SAAPI/SGU-UNICENTRO. É importante observar que após a atualização no CV-
Lattes,  os  dados  estarão  disponíveis  para  importação  em  até  48  horas,  portanto,  mesmo  que
plataforma indique que o currículo está atualizado, os novos dados ainda não estarão disponíveis
para a importação. 

Guarapuava, 19 de março de 2018.

Prof. Dr. Luciano Farinha Watzlawick,
Diretor de Pesquisa.
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