PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES e OFERTA DE BOLSAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO
DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E
EXTENSÃO DO UNIFEOB - EDITAL n. 01/2021

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS, por intermédio
da Diretoria de Projetos e Educação Continuada, sob a coordenação do Núcleo de Pesquisa
Institucional, formado pelas professores Drª Ana Flávia de Carvalho e Me. Michele Cristina Souza
Achcar Colla de Oliveira, resolvem tornar público a presente chamada do PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E EXTENSÃO DO UNIFEOB
informar a prorrogação do prazo de inscrição, as alterações de cronograma e a oferta de
bolsas de pesquisa no âmbito do edital 01/2021, em consonância com o Regimento e Estatuto
do UNIFEOB, regulamento do Núcleo de Pesquisa Institucional e mediante as seguintes
disposições.
DO NOVO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
Art. 1º As inscrições no Programa de Iniciação Científica e Tecnológica da UNIFEOB estão
prorrogadas e condicionadas ao preenchimento do formulário de inscrição, disponível em
<https://forms.gle/eGPtE4LLnboeQ2Mh9> ou acessando o site da UNIFEOB na área destinada a
informações sobre a pesquisa na UNIFEOB, impreterivelmente, até o dia 23/04/2021, conforme
documentos e orientações do edital 2021.1, os modelos para submissão estão disponíveis na
página da pesquisa UNIFEOB: <https://unifeob.edu.br/pesquisa/>

DO NOVO CRONOGRAMA DO EDITAL 01/2021
Art. 2º O presente edital será regido pelo seguinte cronograma de atividades e prazos, com os
devidos ajustes em razão da prorrogação:
Atividade(s)

Período

Divulgação do Edital

18/02/2021

Inscrições

até 23/04/2021

Divulgação dos Resultados da IC e das Bolsas

17/05/2021

Assinatura e entrega do termo de outorga
(Anexo 7) – Assinaturas digitais

17/05/2021 a 28/05/2021

Início do Programa

01/06/2021

Relatório Parcial

Até 03/12/2021

Relatório Final

Até 30/06/2022

Participação obrigatória no Encontro
Científico-Acadêmico do UNIFEOB

Conforme calendário institucional

DA CONCESSÃO DE BOLSAS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA
Art. 3º. No âmbito deste Edital serão concedidas, pelo prazo de 12 (doze) meses e com início em
01/06/2021, 04 bolsas de pesquisa no valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), para os
estudantes do UNIFEOB com projetos de iniciação científica em andamento no UNIFEOB e para
as novas candidaturas deste edital.
Parágrafo único. Os estudantes do UNIFEOB com projetos de iniciação científica em andamento
(ciclos anteriores de IC) e os que submeteram os projetos neste edital 2021.1 e que estejam
interessados em concorrer às bolsas acima indicadas deverão preencher o formulário a seguir
<https://forms.gle/eGPtE4LLnboeQ2Mh9> e devem, cumulativamente, estar em módulo compatível
com os 12 (doze) meses de duração da bolsa e assumir o comprimento de dedicação de 10 horas
semanais para o desenvolvimento da pesquisa.
Art. 4º. As demais situações não previstas neste Edital serão avaliadas e decididas pelo Núcleo de
Pesquisa Institucional (ic@unifeob.edu.br) e as demais disposições do edital 2021.1 estão mantidas
desde que não sejam incompatíveis com os artigos acima.
São João da Boa Vista/SP, 24 de março de 2021.

Profª Ana Flávia de Carvalho
Diretora de Projetos e Educação Continuada
Núcleo de Pesquisa

Profª Michele Cristina Souza Achcar Colla
de Oliveira
Diretoria do UNIFEOB
Núcleo de Pesquisa

