Reitoria
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

OFÍCIO Nº 042/2021

Florianópolis, 1° de abril de 2021.

ASSUNTO: Comunica o lançamento de editais de bolsas de Iniciação Científica e orienta com
relação a vigência das bolsas e execução dos projetos

Senhor (a) Diretor (a),

Cumprimentando cordialmente, por meio deste comunicamos o lançamento dos editais de bolsas
nos três programas: Institucional de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação (PIC&DTI); de Iniciação à Pesquisa (Pipes); e de Bolsas de Iniciação Científica para o
Ensino Médio (Pibic-EM).
Os Editais estão publicados em:
PIC&DTI n°. 01/2021: https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/editais/picedti
PIPES n°. 01/2021: https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/editais/pipes
PIBIC-EM n°.01/2021: https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/editais/editalpibicem
É muito importante que seja solicitado aos professores especial atenção quanto ao acesso correto
a Plataforma PROPPG utilizada pelo seu Centro bem como a submissão das propostas ao Edital
correto, conforme a modalidade de bolsa pretendida, na Plataforma PROPPG.
Com relação a Plataforma PROPPG: com exceção ao Centro ESAG, todos os demais Centros
utilizarão a Plataforma PROPPG – versão 2.1 – que encontra-se no link
http://plataforma.proppg.udesc.br/opp-gerenciador/#.
Já a ESAG, por sua vez, utilizará a
Plataforma
PROPPG
–
versão
3.0
–
que
encontra-se
no
link
http://plataforma.proppg.udesc.br/udesc/#/public/login. Ambas as plataformas, a indicação da
versão (2.1 ou 3.0) encontra-se na base inferior central da página de acesso.

Srs(as).
DIRETORES(AS) DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Centros da UDESC
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Em decorrência da alteração do cronograma de vigência das bolsas pelo CNPq, pelo segundo ano
consecutivo, realizamos a alteração do ciclo do calendário do pagamento de todas as bolsas
vinculadas aos editais, iniciando em 1/09/2021 e finalizando em 31/08/2022.
Também, solicitamos atenção em relação ao prazo de execução dos projetos novos para que
iniciem no mínimo em 1/08/2021, a fins de contabilização de carga horária – campo pesquisa – no
PTI no semestre 2021/2. A data de término deve coincidir com o término da vigência da bolsa
(31/08/2022) ou posterior.

Respeitosamente,

Letícia Sequinatto
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
(assinado digitalmente)

Francisco Henrique de Oliveira
Coordenador de Pesquisa
(assinado digitalmente)
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