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Comunicado sobre a entrega da documentação referente ao resultado Edital PRPPG 

003/2020 – PIBIC/CNPq  

 

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

o Comitê Interno dos Programas de Iniciação Científica (CIPICTI) COMUNICAM o 

resultado final dos projetos submetidos ao Edital PRPPG 003/2020 do Programa 

Institucional de Iniciação Científica PIBIC/CNPq. O resultado também está disponível no 

site da PRPPG na aba “Editais” e no PSP.  

 

Informamos que 106 propostas foram contempladas com bolsas, sendo 72 do 

PIBIC/CNPq e 34 do PROBIC/Unifal-MG. 

 
As bolsas do PIBIC/CNPq foram destinadas às propostas classificadas que apresentaram 
grau de aderência a uma das Áreas Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações ou eram de ciência básica e fundamental, especialmente em 
interação com a pós-graduação e grupos ou redes de pesquisa. Segundo o edital, estas 
propostas teriam preferência para as bolsas do CNPq. As demais propostas classificadas, 
até o limite do número de bolsas, foram contempladas com as bolsas institucionais do 
PROBIC. 
 
Informamos ainda que as atividades de IC já podem ter seu início imediatamente, não 
precisando aguardar até o momento da implementação das bolsas. 
 

 

Entrega de documentação para implementação da bolsa e registro do projeto: 

 

O orientador deverá enviar até dia 11 agosto de 2020 toda documentação abaixo 

especificada devidamente preenchida, assinada e escaneada, via SEI para unidade 

COPESQ. 

 

 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, nº da conta corrente do Banco do 

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

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

assinatura do orientador e o nº do CPF 

 Declaração de Responsabilidade – (se necessário) 

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

(quando for o caso) 

 Declaração de Pesquisa com Organismos Geneticamente Modificados 

(OGM): Caso o trabalho não envolva OGM, por favor, assinalar “NÃO 

ENVOLVE”. 



 

ATENÇÃO: O DISCENTE DEVERÁ TER CURRICULO LATTES ATUALIZADO (COM 

INFORMAÇÕES ENVIADAS AO CNPq) E CONTA NO BANCO DO BRASIL (CORRENTE 

OU POUPANÇA). DISCENTES QUE NÃO ESTIVEREM COM CURRICULO LATTES 

ATUALIZADO E COM CONTA ATIVA NO BANCO DO BRASIL NÃO TERÃO A BOLSA 

IMPLEMENTADA.  

 

APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA O DISCENTE IRÁ RECEBER UM E-MAIL DO 

CNPQ PARA CONFIRMAR OS DADOS. DISCENTES QUE NÃO RECEBEREM O E-MAIL 

DEVERÃO ENTRAR NA PLATAFORMA CARLOS CHAGAS NA ABA “OUTROS 

BOLSISTAS” USANDO CPF E SENHA DO LATTES E PREENCHER O TERMO. 

 

Os termos citados acima se encontram disponíveis em: https://www.unifal-

mg.edu.br/prppg/documentos-para-registro/ 

 

Entrega de documentação para registro do PROJETO VOLUNTÁRIO: 

 

As pesquisas que foram aprovadas mas não contempladas com bolsa poderão ser 

desenvolvidas de forma voluntária. O orientador deverá enviar até dia 11 de agosto de 

2020 toda documentação abaixo especificada devidamente preenchida, assinada e 

escaneada, via SEI para unidade COPESQ. 

 

 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, e-mail, nº do celular 

 Declaração de Responsabilidade – (se necessário) 

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

(quando for o caso) 

 Declaração de Pesquisa com Organismos Geneticamente Modificados 

(OGM): Caso o trabalho não envolva OGM, por favor, assinalar “NÃO 

ENVOLVE”. 

 

Os termos citados acima se encontram disponíveis em: https://www.unifal-

mg.edu.br/prppg/documentos-para-registro/ 

 

 

Alfenas, 07 agosto de 2020. 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) 

Coordenação de Pesquisa (COPESQ) 

Comitê Interno dos Programas de Iniciação Científica (CIPICTI) 
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