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RETIFICAÇÃO PIBIC ENSINO SUPERIOR – VIGÊNCIA 2021/2022
A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.19º,
inciso II do Estatuto do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, torna pública a
re ﬁcação do Edital PRPGI Nº 25/2021, que dispõe sobre o Programa Ins tucional de Bolsas de Iniciação Cien ﬁca
– PIBIC Ensino Superior, alterando os itens 2, 4.2, 6.1.2 i), 7 e o Anexo VI (úl mo item), mantendo inalteradas as
demais disposições:
Onde se lê:
2 DOS RECURSOS FINANCEIROS
Serão des nadas ao presente edital 219 (duzentas e dezenove) Bolsas de Iniciação Cien ﬁca - PIBIC, pelo período de 12
(doze) meses, no valor individual mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), perfazendo o valor total de R$ 1.051.000,00
(um milhão e cinquenta e um mil reais), sendo R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais) oriundos da dotação
orçamentária do CNPq, R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais) oriundos da dotação orçamentária da
FAPEMA e R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).
4.2 As bolsas da FAPEMA (100) e do IFMA (30) serão distribuídas para projetos, cujos orientadores possuam tulação
de Doutor, Mestre, Especialista ou Graduado, que além de classiﬁcados e aprovados por ordem decrescente de
pontuação, atendam às áreas grandes áreas de conhecimento, conforme Anexo II;
6.1.2 i) Documentação, preferencialmente em formato PDF, durante a etapa de submissão no SUAP:
Relatório de execução do projeto aprovado no certame 2020/2021 até data de submissão da renovação,
incluindo a jus ﬁca va do orientador/coordenador para a renovação do projeto (item obrigatório
somente para os casos de solicitação de renovação de projeto);
Portaria 5.271/2020 ou Portaria 5.147/2020 de par#cipação do Comitê Cien ﬁco do IFMA (item não
obrigatório, no entanto a pontuação só será contabilizada mediante apresentação do documento);
7 AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
O julgamento das propostas será realizado em duas etapas, conforme o disposto abaixo:
Anexo VI – Úl mo item: É membro do Comitê Cien ﬁco do IFMA ins tuído pelas Portarias 5.271/2020 ou 5.147/2020
(Veriﬁcar na aba Anexos se uma das portarias foi anexada).

Leia-se:
2 DOS RECURSOS FINANCEIROS
Serão des nadas ao presente edital 219 (duzentas e dezenove) Bolsas de Iniciação Cien ﬁca - PIBIC, pelo período de 12
(doze) meses, no valor individual mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), perfazendo o valor total de R$ 1.051.000,00
(um milhão e cinquenta e um mil reais), sendo R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais) oriundos da dotação
orçamentária do CNPq, R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais) oriundos da dotação orçamentária da
FAPEMA e R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) do Orçamento do IFMA.
4.2 As bolsas da FAPEMA (160) e do IFMA (30) serão distribuídas para projetos, cujos orientadores possuam tulação
de Doutor, Mestre, Especialista ou Graduado, que além de classiﬁcados e aprovados por ordem decrescente de
pontuação, atendam às áreas grandes áreas de conhecimento, conforme Anexo II;
6.1.2 i) Documentação, preferencialmente em formato PDF, durante a etapa de submissão no SUAP:

Relatório de execução do projeto aprovado no certame 2020/2021 até data de submissão da renovação,
incluindo a jus ﬁca va do orientador/coordenador para a renovação do projeto (item obrigatório
somente para os casos de solicitação de renovação de projeto);
Portaria 5.271/2020 ou Portaria 5.174/2020 de par cipação do Comitê Cien ﬁco do IFMA (item não
obrigatório, no entanto a pontuação só será contabilizada mediante apresentação do documento);
7 AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
O julgamento das propostas será realizado em três etapas, conforme o disposto abaixo:
Anexo VI – Item: É membro do Comitê Cien ﬁco do IFMA ins tuído pelas Portarias 5.271/2020 ou5.174/2020 (Veriﬁcar
na aba Anexos se uma das portarias foi anexada).

São Luís, 1 de março de 2021
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Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
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