MUDANÇAS NO EDITAL 2015-2016 DO PIBIC, PIVIT, e PIBITI DA UFCG

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão – PROPEX – promoveu nesta quartafeira, dia 25/03/2015, reunião com o Comitê Institucional e Comitê Interno de
Pesquisa para a discussão do Edital PIBIC/UFCG para o período 2015-2016.
Na oportunidade também estiveram presentes membros do Comitê de Ética em
Pesquisa – CEP – do CCBS/HU e do CSTR.
A pauta da reunião foi constituída dos seguintes pontos: 1. Informes; 1.1.
Apresentação dos objetivos da reunião, apresentação dos membros da nova
Equipe da PROPEX e representantes dos Comitês; 2. Discussão das questões
referentes à Legislação Nacional que regulamenta a Ética na Pesquisa; 3.
Discussão da proposta dos Editais PIBIC, PIVIC, PIBITI, período 2015-2016, a
partir das críticas e sugestões resultantes das reuniões de avaliação feitas pelo
Comitê Externo e Comitê Institucional de Pesquisa, quando das avaliações do
Programa de Iniciação Científica – PIBIC/UFCG; 4. Apresentação e discussão
de proposta de Calendário de 2015 para Iniciação Científica na UFCG.
A reunião ocorreu com dez dos dezesseis convidados do Comitê Institucional e
do Comitê Interno, tendo as discussões sido profícuas, e vencida a pauta.
Destacamos o interesse, disponibilidade e valiosa contribuição dos membros
dos Comitês Institucional e do Comitê Interno, e ressaltamos a importância de
termos contado com membros dos Comitês de Ética em Pesquisa (o do
CCBS/HU, e o do CSTR).
Dos encaminhamentos resultantes da reunião de trabalho, destacamos: A
PROPEX envidará esforços para a apoiar os CEP, particularmente no
tocante à criação de CEP no Centro de Educação e Saúde – CES, em Cuité; e,
no reforço junto a Reitoria do pedido de apoio desses CEP para estruturaremse. Também promoverá reunião com Coordenadores de Pesquisa e Extensão
e Assessores de Centro para a informação sobre a discussão no tocante à
pesquisa na UFCG e o CEP.
Houve avanços significativos para a proposta do novo Edital do PIBIC/UFCG, a
viger no período 2015-2016, com a alterações que vão desde a criação de um
Formulário de Apresentação do Projeto PIBIC, com redução do limite de
páginas por projeto, até a modificação de itens e pontuação no Formulário do
Currículo Vitae do Professor – CVP. Mudanças que tem como finalidade
possibilitar um maior equilíbrio na Seleção dos projetos de pesquisa PIBIC,
PIVIC, e PIVITI a partir de 2015; ao mesmo tempo que será mais criterioso e,
também, mais rigoroso no acompanhamento da Iniciação Científica e da
Iniciação Tecnológica, no âmbito da UFCG. O que nos exigirá ampliação e
aperfeiçoamento do Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Projetos –
SAAP.
O Edital PIBIC/UFCG 2015-2016 com as mudanças realizadas neste dia
25/03/2015, deverá ser publicado no próximo dia 06/04/2015.

O XII Congresso de Iniciação Científica da UFCG, momento em que nosso
Programa de Iniciação Científica realiza a divulgação de sua produção
científica, e recebe o Comitê Externo de Avaliação (representante do CNPq)
também terá um novo formato. As mudanças iniciadas no ano passado com a
realização de Conferências e Palestras de temas de interesse das grandes
áreas de conhecimento, e a realização de oficinas. Ampliando essas mudanças
para o fim das apresentações de Pôster. Todos os resultados finais serão
apresentados em Sessões de Comunição Oral. E os artigos serão publicados
em Revista eletrônica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão – PROPEX, cujo
nome será definido e para a qual estamos providenciando o ISSN e a
constituição do Comitê Científico.
Desse modo a Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão espera atender a reclames
e sugestões da nossa comunidade acadêmica, ao tempo que ressalta a
relevante colaboração dos membros do Comitê Institucional, Comitê Interno,
Comitê de Ética em Pesquisa, Assessores de Pesquisa e, especialmente, a
Equipe de Pesquisa e Inovação da PROPEX, composta pelos professores Dr.
Carlos Alberto da Silva (Coor. de Pesquisa e Inovação), Dr. Reinaldo Cézar de
M. Gomes (Assessor de Pesquisa e Inovação), Dra. Adriana A. Cutrim
(Colaboradora IT), e os técnicos-administrativos Dr. Douglas Alexandre S. Leão
(Gerente de Programas), e Diego Charles da S. Basilio (TTI).

Campina Grande, 25 de março de 2015.
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