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ATIVIDADES PIBIC PRAZOS
AVALIAÇÃO DE PROJETOS - AVALIADORES EXTERNOS 
PRESENCIAL - INDICADOS PELO COMITÊ ASSESSOR

01 a 03/06/2016

RESULTADO PRELIMINAR no link:  
http://www.ufal.edu.br/estudante/pos-graduacao-e-
pesquisa/programas/pibic/edicoes/2016-2017 

27/06/2016, às 20h

RECURSOS 28/06 a 01/07/2016

REUNIÃO COMITÊ ASSESSOR INTERNO – JULGAMENTO 
DOS  RECURSOS

06/07/2016 – 14h

RESULTADO DOS RECURSOS (ver link acima) 13/07/2016 – 20h

RESULTADO FINAL (ver link acima) 25/07/2016, às 20h

CADASTRO DE BOLSISTAS E COLABORADORES: ENVIO 
Online dos documentos: termo de compromisso de bolsista 
para todas as cotas e colaboradores, comprovante de conta 
bancária do Banco do Brasil para todas as cotas (somente cota 
UFAL aceita Banco Santander) e cópia legível de RG e CPF. 
Somente anexar grupo de pesquisa se o aluno tiver sido 
substituído. 
OBS.: BOLSISTA COTA CNPq que não informar os dados 
cadastrais dentro do prazo perderá a bolsa de agosto de 
2016. A PROPEP irá cadastrar a sua bolsa no CNPq e você 
receberá um e-mail automático para informar dados bancários. 
O e-mail poderá chegar no SPAM ou na lixeira. Se não receber 
o e-mail até 10/08/2016 procurar a PROPEP até às 12 horas do
dia 11/08/2016. 

26/07/2016 a 29/07/2016

BOLSISTA COTA FAPEAL. O bolsista e orientador precisam
realizar cadastro no SIG FAPEAL. A bolsa será implantada
após o envio dos documentos no link do cadastro de bolsistas
da página da FAPEAL: http://sigfap.fapeal.br 

05/08/2016

REUNIÃO INICIAL com bolsistas, colaboradores e 
orientadores

AUDITÓRIO REITORIA –
23/08/16 (horário a

confirmar)
Transformar ex-candidato a bolsa em colaborador: O 
orientador que teve redução de bolsa no resultado final, poderá 
transformar o bolsista em colaborador. Informações disponíveis 
no site da UFAL-Aba estudante – PROPEP – Programas – 
PIBIC – Edições 2016/2017. Acessar o link, realizar o 
preenchimento do formulário e Anexar: a) o termo de 
compromisso de colaborador; b) cópia de RG e CPF (ou 
passaporte para estrangeiros) c) memorando d) comprovante 
de participação em grupo de pesquisa do CNPq.

31/08/2016

SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS E COLABORADORES
Documentação até o 1º. dia útil de cada mês.

PRAZO FINAL 01/05/2017
Após essa data serão aceitos

apenas cancelamentos de
bolsistas ou colaboradores

ENTREGA DO RELATÓRIO PARCIAL De 01 a 13 de março de
2017.

ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL De 01 a 13 de agosto de
2017.
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