
Procedimentos de Inscrição de Bolsistas PIBIC - 2014-2015 
 
 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação divulga o resultado final do processo 

seletivo de bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), cota 2014-2015 (Edital nº19 - PPPG). 

 
O resultado está disponível em  www.pibic.ufma.br 

 

Sobre a entrega de documentos e inscrição de bolsistas, devem ser seguidas as 

seguintes orientações: 

 
1)     É      OBRIGATÓRIA     a     inscrição     do     bolsista     na     plataforma     PIBIC 

(www.pppg.ufma.br/plataforma). A não inscrição inviabiliza a entrega de relatórios, que será 

feita  pela  plataforma,  em  2015.  Bolsistas  que não  foram  inscritos  pelo  orientador  na 

plataforma não terão suas inscrições validada pelo PIBIC; 

 
2) Documentos necessários (todos os bolsistas, inclusive voluntários) para implementação 

da bolsa: 

 
a. Formulário de inscrição; 

 
b. Cópias de RG e CPF; 

 
c. Histórico escolar atualizado ( SIGAA); 

 
d. Declaração de Vínculo atualizado ( SIGAA ), atestado de matrícula não é válido; 

 
e. Declaração de inexistência de vínculo empregatício (dispensável para PIBIC voluntário); 

 
f. Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil em nome do bolsista; 

 
g. Termo de compromisso, assinado pelo orientador e pelo bolsista; 

 
h. CV Lattes atualizado (www.lattes.cnpq.br); 

 

i. Plano de trabalho do bolsista com o cronograma. 

 
3) O Formulário de Inscrição, a Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício e o 

Termo de Compromisso estão disponíveis no site do PIBIC (www.pibic.ufma.br) 
 

4) Toda a documentação deve ser gravada em CD em formato pdf, exceto o Formulário de 

Inscrição, que deve estar em formato docx (Word).
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5) Bolsistas FAPEMA devem entregar a documentação impressa e em CD, incluindo a 

ficha   obtida   a   partir   da   Plataforma   Patronage,   disponível   no   site   da   FAPEMA 

(www.fapema.br); 
 

6) O termo de compromisso é assinado pelo orientador e bolsista. Os demais documentos 

(Declaração e Ficha Patronage) são assinados pelo bolsista; 
 

7) Calendário para inscrições/entrega de documentos (sala do PIBIC, corredor da PPPG, 

no CEB Velho, das 08:00 às 12:00 h e das 14:00 às 17:00 h ): 
 

a. Bolsistas CNPq (inclusive Ações Afirmativas):  30/julho a 14/agosto; 
 

b. Bolsistas FAPEMA: 30/julho a 12/agosto; 
 

c. Bolsistas UFMA: 30/julho a 18/agosto; 
 

d. Voluntários (PIBIC - V): 30/julho a 28/agosto. 
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