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pibic uern <pibicuern@gmail.com>

Prorrogação PIBIC-EM - 1º de fevereiro a 31 de julho de 2014.

PIBIC <pibic@cnpq.br> 20 de dezembro de 2013 13:02
Responder a: pibic@cnpq.br
Para: pibic.propeg@uern.br

«EMAIL»

 

Caro (a) Coordenador (a) ,  URGENTE

 

A prorrogação, por mais 6 (seis) meses,  das bolsas PIBIC-EM 2013-2014, foi autorizada pela Diretoria deste
CNPq , em reunião realizada no dia 24 de setembro de 2013 , cujo comunicado foi feito aos coordenadores
em  reunião realizada nesta Capital e mensagem encaminhada.

 

Assim, a vigência das bolsas foi estendida de 1º de fevereiro a 31 de julho 2014, a fim de que a vigência das
bolsas deste programa seja alinhada com a dos outros programas institucionais desta coordenação.

 

As bolsas serão prorrogadas por esse período , não havendo indicação de novos bolsistas. O que poderá
ocorrer são substituições de bolsistas, pois certamente existem alunos que terminarão o ensino médio no
final deste ano de 2013. A prorrogação será automática na plataforma Carlos Chagas, a partir de 1º de
fevereiro de 2014.

 

As substituições de bolsistas deverão ser feitas até o dia 15 de fevereiro ,com indicação e aceite
devidamente realizados, para recebimento em março/2014.

 

Alertamos que os cancelamentos das bolsas serão feitas pelo coordenador, na Plataforma Carlos Chagas.

 

Os projetos, cuja execução termina em 30  de janeiro de 2014 e a IES não tem possibilidade de dar
continuidade ao mesmo até 31 de julho, as bolsas ficarão ociosas, e não prejudicará a Instituição de ensino
quando da análise da proposta em nova edição  do referido programa.

 

Atenciosamente,

 

Lucimar Almeida

Coordenadora de Programas Acadêmicos
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"O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar

quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, reprodução, distribuição ou qualquer

outra ação em desconformidade com as normas internas do CNPq são proibidas e passíveis de sanção

disciplinar, cível e criminal".

"The sender of this message is responsible for its content and addressing. The receiver shall take proper care of it.

Without due authorization, the publication, reproduction, distribution or the performance of any other action not

conforming to CNPq internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, civil or criminal

sanctions."


