
 

Programa PIBITI Edital 2018-2019  

 

COMUNICADO 

 

Informamos que as datas constantes no cronograma previsto do Edital PIBITI 

2018-2019, foram alteradas devido a atrasos no processo de avaliação do Quadro 3 

de pontuação. 

 

Onde se lia: 
 

11. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE PERÍODO 
Inscrição, com envio dos documentos comprobatórios 12 de abril até 23:59 de 20 de 

maio 
de 2018. 

Análise pelo Comitê Institucional do PIBITI 20 a 23 de maio de 2018 
Análise dos Avaliadores Externos 28 de maio até 10 julho 2018 

Resultados preliminares 12 de julho de 2018 
Período para solicitação de recursos 13 a 17 de julho de 2018 

Resultado do julgamento dos recursos 20 de julho de 2018 
Resultado final e distribuição das bolsas 23 de julho de 2018 

Envio via e-mail de documentação 
para implementação das bolsas 

23 a 26 de julho 

Período de vigência das bolsas 01 de Agosto de 2018 a 31 de 
Julho de 2019 

Envio via e-mail do relatório parcial pelo orientador 01 a 28 de Fevereiro de 2019 
Substituição de bolsistas e/ou colaboradores pelo 

orientador 
Até o primeiro dia útil do mês de 

Maio de 2019 
Envio via e-mail do relatório final pelo orientador Até 10 de agosto de 2019 
Período da apresentação oral dos trabalhos e da 

avaliação 
realizada por avaliadores externos 

Previsão: 03 a 05 de outubro de 
2019 

 
 
 
Leia-se: 
 

 



 

  

 



 

ATIVIDADE PERÍODO 
Inscrição, com envio dos documentos comprobatórios 12 de abril até 23:59 de 20 de 

maio 
de 2018. 

Análise pelo Comitê Institucional do PIBITI 20 a 23 de maio de 2018 
Análise dos Avaliadores Externos 28 de maio até 16 julho 2018 

Resultados preliminares 17 de julho de 2018 
Período para solicitação de recursos 19 e 20 de julho de 2018 

Resultado do julgamento dos recursos 23 de julho de 2018 
Resultado final e distribuição das bolsas 23 de julho de 2018 

Envio via e-mail de documentação 
para implementação das bolsas 

24 a 27 de julho 

Período de vigência das bolsas 01 de Agosto de 2018 a 31 de 
Julho de 2019 

Envio via e-mail do relatório parcial pelo orientador Até 28 de fevereiro de 2019 
Substituição de bolsistas e/ou colaboradores pelo 

orientador 
Até o primeiro dia útil do mês de 

Maio de 2019 
Envio via e-mail do relatório final pelo orientador Até 10 de agosto de 2019 
Período da apresentação oral dos trabalhos e da 

avaliação 
realizada por avaliadores externos 

Previsão: 03 a 05 de outubro de 
2019 

 
Maceió, 12 de julho de 2018. 

 
 
 
 
 
 

Profª Drª Eliana Silva de Almeida 
Programa de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo - PITE 

PROPEP/UFAL 
Coordenadora 

 


