
 

  

    

 

 

 

 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão torna público o calendário de atividades para 

acompanhamento e avaliação dos resultados parciais obtidos pelos projetos 

desenvolvidos no âmbito dos Programas de Iniciação Científica, Tecnológica e 

Inovação (PIBIC, PIVIC, PIBITI e PIBIC Ensino Médio), com vigência de agosto de 

2014 a julho de 2015. 

Relatório parcial 

De 09/02 a 06/03: Os pesquisadores vinculados aos programas deverão elaborar o 

relatório parcial conforme o modelo disponibilizado a seguir, para cada orientando 

deverá ser encaminhado um relatório, uma ficha de acompanhamento do aluno 

preenchida e cópia do histórico acadêmico atualizado referente ao período 2014.2 

emitido pela Coordenação de Curso. 

  

Toda a documentação, excetuando-se os projetos vinculado ao PIBIC Ensino Médio, 

deverá ser entregue nas Assessorias de Pesquisa de cada Centro. Os alunos que 

ultrapassaram o limite de 01 reprovação deverão ser substituídos, os orientadores 

deverão indicar o novo aluno até o dia 05/03. 

1. O modelo de relatório parcial encontra-se no site: 

http://pesquisa.ufcg.edu.br/normas-e-resolucoes.html  

2. A ficha de avaliação semestral do aluno encontra-se no site: 

http://pesquisa.ufcg.edu.br/formularios.html  

Substituição de aluno ou Cancelamento de projeto 

Até 27/02: Os projetos que necessitarem substituir o aluno deverão realizar o 

procedimento até o dia 27/02, com a devida substituição do aluno no SAAP e entrega da 

documentação de inscrição do novo aluno na Secretaria da PROPEX. O aluno 

substituído deverá apresentar os resultados parciais do projeto durante o evento a ser 

realizado no mês de março pela Assessoria de Pesquisa do Centro. 

  

Após o dia 27/02 serão realizados apenas procedimentos de cancelamento de projetos, o 

cancelamento deverá ser solicitado na Secretaria da PROPEX acompanhado do relatório 

de atividades referente ao período de vinculação. O projeto cancelado deverá apresentar 

os resultados obtidos até a data de cancelamento no Congresso de Iniciação Científica 

da UFCG, a ser realizado no mês de novembro do corrente ano. 

  

No caso de projetos com bolsa o não cumprimento das normas estará sujeito a 

devolução dos valores recebidos durante o período. 

http://pesquisa.ufcg.edu.br/normas-e-resolucoes.html
http://pesquisa.ufcg.edu.br/formularios.html


1. O formulário de cancelamento/substituição de aluno encontra-se no site: 

http://pesquisa.ufcg.edu.br/formularios.html  

Seminário de apresentação dos resultados parciais 

De 02/03 a 06/03: Apresentação do PIBIC Ensino Médio – Período para apresentação 

dos resultados parciais no âmbito das escolas. As apresentações deverão ser organizadas 

pelos coordenadores dos projetos que e posteriormente deverão encaminhar os relatórios 

à PROPEX. 

  

De 09/03 a 13/03: As Assessorias de Pesquisa dos centros deverão promover a 

realização das apresentações dos relatórios parciais dos projetos PIBIC, PIVIC e PIBITI 

de suas unidades acadêmicas. As apresentações deverão ser acompanhadas por uma 

banca examinadora composta pelo Assessor de Pesquisa e, no mínimo, mais 02 

docentes. As assessorias deverão disponibilizar acesso aos relatórios parciais aos 

membros da banca. 

1. A banca deverá utilizar o questionário de avaliação semestral durante as 

apresentações, o questionário encontra-se disponível no site: 

http://pesquisa.ufcg.edu.br/formularios.html  

Ao término das apresentações, o relatório parcial, formulário de avaliação do aluno pelo 

orientador, cópia do histórico escolar e questionário de avaliação semestral pela banca 

deverão ser devidamente identificadas e encaminhadas pelas assessorias de pesquisa 

para a PROPEX. 

  

Em caso de dúvidas entre em contato através do pesquisa@ufcg.edu.br ou pelo telefone 

2101-1296. 

 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

Av. Aprígio Veloso, 882 - Bloco BQ, CEP 58429-900, Bairro Universitário 

Campina Grande, PB - Brasil 

Fone: (83)2101-1342/1382/1296 
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