
RELATÓRIOS FINAIS PROIC E PIBIS 

Informamos que todos os estudantes participantes do PROIC e PIBIS 2019-2020, bolsistas e

voluntários, deverão apresentar, obrigatoriamente o resultado de suas pesquisas no XXIX Encontro

Anual de Iniciação Científica- EAIC (https://evento.unicentro.br/site/eaic/2020/1).

O Relatório Final deverá ser submetido no SGU pelo orientador ou orientando, no período

de 1º a 31 de agosto de 2020, este período não será prorrogado.

O relatório deverá ter  no máximo 20 páginas,  salvo em pdf,  assinado pelo orientador  e

orientando,  com o tamanho máximo de 8MB.

Informamos  que,  em  decorrência  de  problemas  ao  não  cumprimento  do  cronograma

proposto,  ou  mesmo  em  relação  a  segurança  a  não  propagação  do  Covid-19,  conforme

recomendações do Ministério da Saúde, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e da Comissão

Interna da Unicentro,  além de considerar os atos oficiais do Governo, Prefeitura e Reitoria:  Os

Comitês (CAIC e CAITI) como excepcionalidade, deliberam que as possíveis alterações de Projeto

ou Plano de Trabalho, devam ser apontadas e justificadas no Relatório Final, o qual será analisado e

apreciado pelos respectivos comitês.

Ressalta-se  que  estas  possíveis  alterações,  ajustes  necessários  e  justificativas  devidas

deverão ser devido aos impedimentos causados no período da quarentena.

Salientamos que constitui obrigação do orientador apresentar antes do início da pesquisa

documento de aprovação do respectivo Comitê de Ética em Pesquisa ou órgão regulador da área,

quando o projeto envolver pesquisa com organismos geneticamente modificados, seres humanos,

animais, ou em quaisquer outros casos que venham ser legalmente exigidos.

Comunicamos que o documento de aprovação do respectivo Comitê de Ética em Pesquisa

ou órgão regulador da área, deve também ser submetido no SGU, no item "Comitê de Ética" até 31

de agosto de 2020.

No SGU deverá também ser submetido uma cópia do mesmo arquivo do resumo postado no

site do EAIC pois o avaliador analisará se este resumo está de acordo com o projeto e plano de

atividades do estudante.

Qualquer impedimento na realização da inscrição, submissão ou apresentação no EAIC ou

entrega do relatório final, deverá ser protocolocada justificativa com comprovação.

https://evento.unicentro.br/site/eaic/2020/1

