ERRATA Nº 01 no Edital PRPPG 14/2016 Unificado para inscrição nos
Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/CNPq,
PIBITI/CNPq e PROBIC/UNIFAL
No item I - DAS INSCRIÇÕES, onde se lê:
Modalidade 1 – destinada a proponente bolsista de produtividade do CNPq, tanto de
Produtividade em Pesquisa (PQ) para as bolsas PIBIC/CNPq, quanto de Produtividade
em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) para as bolsas
PIBITI/CNPq, cuja bolsa de produtividade esteja vigente por pelo menos ¾ do período de
vigência da bolsa do orientando de iniciação científica.
leia-se:
Modalidade 1 – destinada a proponente bolsista de produtividade do CNPq, tanto de
Produtividade em Pesquisa (PQ) para as bolsas PIBIC/CNPq, quanto de Produtividade
em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) para as bolsas
PIBITI/CNPq, cuja bolsa de produtividade esteja vigente por pelo menos 7/12 do período
de vigência da bolsa do orientando de iniciação científica.

No item VI - DOS ASPECTOS ÉTICOS DO PROJETO, onde se lê:
Para os projetos que envolvam pesquisas com patrimônio genético, deverão ser
apresentadas evidências de aprovação da Coordenação do Sistema de Autorização de
Acesso ao Patrimônio Genético do CNPq.
leia-se:
Para os projetos que envolvam pesquisas com patrimônio genético deverá ser
apresentado o registro no cadastro eletrônico do Sistema Nacional de Gestão do
Patrimônio Genético - SISGen, do Ministério do Meio Ambiente - MMA.
E no mesmo item, no ponto 3, onde se lê:
3. Pesquisas com o patrimônio genético: quando o projeto envolver pesquisas com
patrimônio genético o proponente deverá preencher um formulário on-line específico,
disponível na Plataforma Carlos Chagas, em http://carloschagas.cnpq.br, conforme
orientações no endereço http://www.cnpq.br, no link “patrimônio genético”.
leia-se:
3. Pesquisas com o patrimônio genético: quando o projeto envolver pesquisas com
patrimônio genético o proponente deverá fazer o registro no cadastro eletrônico do
Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético - SISGen, do Ministério do Meio
Ambiente - MMA, conforme orientações na página do Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético
do Ministério
do
Meio
Ambiente
MMA,
disponíveis
no
endereço http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimoniogenetico

