ORIENTAÇÕES APRESENTAÇÃO PROJETO PIBIC 2010-2011
Senhores(as) professores(as).
Atendendo a solicitação de dúvidas sobre o edital 001/2010-DP/PROPEG/UERN,
vimos esclarecer algumas dúvidas e emitir algumas orientações para a submissão das
propostas.
1. Requisitos para apresentação das propostas. Item 4 do edital.
a. Para cada discente deverá ser apresentado um plano de trabalho
individualizado. Em caso de planos iguais para diferentes discentes e para o mesmo
projeto, os mesmos serão anulados.
b. Os projetos deverão ter integração com as linhas de pesquisa do
coordenador, conforme cadastro dos grupos de pesquisa no diretório do CNPq.
Caso o coordenador não esteja vinculado a nenhum grupo de pesquisa, este poderá
apresentar o projeto, portanto não pontuará neste quesito por ocasião da avaliação
externa.
c. Item 4.4 que trata da submissão ao comitê de ética. Para aqueles projetos que
necessitam de parecer do comitê de ética, o coordenador deverá informar no formulário
que o projeto envolve parecer do comitê de ética e deverá ser entregar junto com a
documentação do projeto o CAAE (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética)
fornecido pela secretaria do comitê de ética. Para tanto orientamos que os
coordenadores cujos projetos que se enquadram neste formato procure a secretaria do
comitê de ética ou pelo telefone 3315-2180 com antecedência para qualquer orientação
adicional .
2. Da documentação necessária para a inscrição - Item 7 do edital.
a. Indicação de bolsista/voluntário item 7.2. Deverá ser preenchido o formulário
com os dados do(a) bolsista/voluntário(a), porém a documentação solicitada como o
histórico escolar poderá ser entregue posteriormente após a divulgação dos resultados.
b. Comprovação do Currículo Lattes - Deverá comprovar apenas o item que serão
pontuados
- informamos também que as comprovações de participação em pesquisa para
coordenadores, pesquisadores, orientação de alunos, tanto atuais quanto encerrados,
estão disponíveis na página da UERN, www.uern.br -> pesquisa -> projetos de pesquisa
ou clicando no link http://www.uern.br/pesquisa/pesq_uteis.asp?menu=projpesq,
bastando imprimir a página correspondente ao seu projeto.
- A participação em comitê também poderá ser comprovada com a impressão das
informações contidas na página da UERN.
c. Lembrar de organizar a documentação com capa de processo da UERN e não
encadernar
d. Lembrar de enviar a documentação também para o e-mail pibic@uern.br
Prof. Dr. Iron M. Dantas - Coordenador PIBIC/UERN

