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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a Coordenação de Pesquisa (COPESQ) e o Comitê 

Interno dos Programas de Iniciação Científica (CIPICTI) COMUNICAM que o resultado final dos 

projetos submetidos ao Edital PRPPG 022/2017 Unificado do Programa Institucional de Iniciação 

Científica PIBICT/FAPEMIG encontra-se disponível para acesso no site da PRPPG na aba 

Resultado Editais. 

 

Os bolsistas contemplados deverão entregar na PRPPG (Prédio O – Sala 315) a documentação 

necessária devidamente preenchida e assinada, conforme listado abaixo, até a data de 21 DE 

FEVEREIRO DE 2018. 

 

1) Termo de Sigilo e Confidencialidade: contendo - RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil, profissão, endereço, nº de matrícula, nome do curso, assinatura do bolsista, assinatura do 

orientador, assinatura do líder do grupo de pesquisa, nº da conta corrente do Banco do Brasil, nº da 

Agência, nome da cidade da Agência, e-mail, nº do celular; 

 

2) Termo de Aceite: contendo - assinatura do bolsista e o nº de matrícula, assinatura do 

orientador e o nº do CPF; 

 

3) Declaração de Responsabilidade – (se necessário); 

 

4) Cópia de Aprovação dos Comitês de Ética – (Animal e/ou Humano) - (quando for 

o caso). 

 

5) Declaração de Pesquisa com Organismos Geneticamente Modificados (OGM): 

Caso o trabalho não envolva OGM, por favor, assinalar “NÃO ENVOLVE”. 

 

6) Realizar o cadastro no Sistema Everest da FAPEMIG 

(http://everest.fapemig.br/home/login) e no SPED FISCAL (http://www.unifal-

mg.edu.br/prppg/sites/default/files/prppg/ficha_cadastral_facepe.html). 

 

Os termos citados acima se encontram disponíveis em: pesquisa e pós-graduação formulários 

e manuais – formulários da pesquisa. 

 

ATENÇÃO: O CADASTRO NO SISTEMA EVEREST DA FAPEMIG E NO SPED FISCAL 

É OBRIGATÓRIO. 
 

 

Alfenas, 08 de fevereiro de 2017. 
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