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RETIFICAÇÃO Nº 02 - EDITAL PIC&DTI Nº 01/2020 

 
 
O Reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, com vistas à chamada para a 
seleção de bolsistas para o Programa Institucional de Iniciação Científica e de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação - PIC&DTI, sob a Coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação – PROPPG, de acordo com a Resolução CONSUNI 031/2011 e suas alterações,  
 

CONSIDERANDO o previsto no Art. 53 da Resolução 031/2011-CONSUNI,  
 
CONSIDERANDO que o CNPq segue ao determinado pela Portaria MCTIC nº 1.122 de 
19.03.2020 e alterações pela Portaria MCTIC nº 1.329/2020, 
 
CONSIDERANDO que UDESC precisa adequar-se ao estabelecido para pelas Portarias 
supracitadas para concorrer as bolsas de Iniciação Científica do CNPq nas modalidades 
PIBIC, PIBIC-Af e PIBITI,  
 
 
 
RESOLVE: 
 

 
No item: “7. DOS CRITÉRIOS E COMPROMISSOS DO PROFESSOR ORIENTADOR” 
 
Leia-se também o subitem 7.1.1.1: 
 
 
7.1.1.1 Para as bolsas PIBIC, PIBIC-Af e PIBITI somente poderão ser atribuídas bolsas às 
propostas de pesquisa –que apresentam aderência as áreas prioritárias definidas pelo MCTIC, 
por meio da Portaria nº 1.122, de 19.03.2020 e suas alterações pela Portaria MCTIC nº 1.329.  
As Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC) são:  I. Estratégicas; II - Habilitadoras; III - de Produção; IV - para 
Desenvolvimento Sustentável; e V - para Qualidade de Vida. São também consideradas 
prioritárias, diante de sua característica essencial e transversal, propostas de pesquisa básica, 
humanidades e ciências sociais que contribuam, em algum grau, para o desenvolvimento das 

Áreas de Tecnologias Prioritárias do MCTIC. 
 
 
________________ 
 
No item: “9. DA DISTRIBUIÇÃO DAS QUOTAS AOS CENTROS” 
 
Leia-se também o subitem 9.4.1: 
 
9.4.1 As bolsas do CNPq somente poderão ser ocupadas por Projetos de Pesquisa que 
apresentam aderência as áreas prioritárias divulgadas pelo MCTIC por meio da Portaria nº 1.122, 
de 19.03.2020 e suas alterações pela Portaria MCTIC nº 1.329. Os orientadores selecionados 
deverão preencher e assinar uma declaração de aderência do projeto de pesquisa a, no mínimo, 

uma das áreas prioritárias e anexá-la junto ao Plano de Trabalho do bolsista indicado. 
 
 
 
________________ 
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No item: “13. DA INSCRIÇÃO DO BOLSISTA” 
 
Leia-se também o subitem 13.2, ‘c’: 

 
c) Anexar a Declaração de Aderência do Projeto, devidamente assinado pelo Orientador 
(ANEXO II),  no mínimo, em uma das Áreas Prioritárias estabelecidas pelo MCTIC e CNPq 
no caso das bolsas PIBIC, PIBIC-Af e PIBITI. 
 

 
 

No item: “17. CRONOGRAMA” 
 
Onde se lê: 
 

18/03/2020 Início das inscrições via Plataforma PROPPG 

30/04/2020 
Término das inscrições - Data limite para o professor solicitar a(s) bolsa(s) na 

Plataforma PROPPG 

30/04/2020 
11/05/2020 

Data limite para a aprovação dos projetos de pesquisa inscritos (novos ou 
prorrogações) nas instâncias do Centro (Departamento, Comissão de Pesquisa 
e Conselho de Centro) (data alterada pela retificação nº 01) 

30/04/2020 
Data limite para o professor realizar a importação do Currículo Lattes no 
Sistema SAPI (será considerado, para fins de seleção, o Escore de 
Produtividade extraído do SAPI na data limite – 30/04/2020). 

06/05/2020 
Data limite para o professor solicitar reconsideração, à Comissão de Pesquisa 
do Centro, quanto ao Escore de Produtividade Docente 

18/05/2020 
Data limite para a DPPG homologar o resultado final do Escore de 
Produtividade Docente e informar à PROPPG a opção de distribuição das 
quotas (Centro ou Departamentos) 

01/06/2020 

Data limite para a DPPG concluir a etapa de Avaliação Ad-hoc dos projetos 
inscritos; 

Data limite para a DPPG informar à PROPPG os docentes que estarão afastados 
ou/ licenciados no início da vigência da bolsa, bem como se há bolsistas de 
produtividade do CNPq externos no Centro. 

30/06/2020 
Data limite para a PROPPG publicar o resultado da distribuição das quotas aos 
Centros/Departamentos 

06/07/2020 
Data limite para a DPPG publicar o resultado da seleção interna no Centro, 

contendo os professores/projetos contemplados, e enviar à PROPPG 

10/07 a 
29/07/2020 

Período para o orientador cadastrar o(s) bolsista(s) e o(s) respectivo(s) 
Plano(s) de Atividade(s) 

31/07/2020 
Data limite para a DPPG enviar à PROPPG a listagem dos bolsistas a serem 
cadastrados na Plataforma Carlos Chagas (CNPq) – modalidades PIBIC, PIBIC-
Af e PIBITI 

01/08/2020 Início da vigência da bolsa 

10/08/2020 Data limite para a DPPG cadastrar os bolsistas na Plataforma SIGRH 

19/02/2021 Data limite para o bolsista elaborar o Relatório Parcial 

01/03/2021 Data limite para o orientador aprovar o(s) Relatório(s) Parcial(is)  

05/03/2021 
Data limite para a DPPG homologar os Relatórios Parciais e enviar o resultado 
à PROPPG 

30/07/2021 
Data limite para o bolsista elaborar o Resumo expandido para o 31º SIC 
Fim da vigência da bolsa  

06/08/2021 
Data limite para o orientador aprovar o(s) Resumo(s) expandido(s) para o 31º 
SIC 

13/08/2021 
Data limite para a DPPG homologar os resumos para o 31º SIC e enviar, em 
via digital à PROPPG 

01 a 
30/09/2021 

Apresentação dos trabalhos - 31º Seminário de Iniciação Científica 
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Leia-se: 
 

18/03/2020 Início das inscrições via Plataforma PROPPG 

30/04/2020 
Término das inscrições - Data limite para o professor solicitar a(s) bolsa(s) na 
Plataforma PROPPG 

30/04/2020 
11/05/2020 

Data limite para a aprovação dos projetos de pesquisa inscritos (novos ou 
prorrogações) nas instâncias do Centro (Departamento, Comissão de Pesquisa 
e Conselho de Centro) 

30/04/2020 
Data limite para o professor realizar a importação do Currículo Lattes no 
Sistema SAPI (será considerado, para fins de seleção, o Escore de 
Produtividade extraído do SAPI na data limite – 30/04/2020). 

06/05/2020 
Data limite para o professor solicitar reconsideração, à Comissão de Pesquisa 
do Centro, quanto ao Escore de Produtividade Docente 

18/05/2020 
Data limite para a DPPG homologar o resultado final do Escore de 
Produtividade Docente e informar à PROPPG a opção de distribuição das 
quotas (Centro ou Departamentos) 

01/06/2020 
11/06/2020 

Data limite para a DPPG concluir a etapa de Avaliação Ad-hoc dos projetos 
inscritos; 
Data limite para a DPPG informar à PROPPG os docentes que estarão afastados 
ou/ licenciados no início da vigência da bolsa, bem como se há bolsistas de 
produtividade do CNPq externos no Centro. 

30/06/2020 
Data limite para a PROPPG publicar o resultado da distribuição das quotas aos 
Centros/Departamentos 

13/07/2020 
Data para a PROPPG divulgar o resultado preliminar da distribuição das 
quotas aos Centros/Departamentos, mediante divulgação prévia do 
resultado preliminar do CNPq. 

27/07/2020 
Data para a PROPPG publicar o resultado final da distribuição das quotas aos 
Centros/Departamentos, mediante divulgação do resultado final do CNPq. 

06/07/2020 
28/07/2020 

Data limite para a DPPG publicar o resultado da seleção interna no Centro, 
contendo os professores/projetos contemplados, e enviar à PROPPG. 

10/07 a 
29/07/2020 

29/07/2020 a 
02/08/2020 

Período para o orientador cadastrar o(s) bolsista(s) e o(s) respectivo(s) 
Plano(s) de Atividade(s) 

31/07/2020 
03/08/2020 

Data limite para a DPPG enviar à PROPPG a listagem dos bolsistas a serem 
cadastrados na Plataforma Carlos Chagas (CNPq) – modalidades PIBIC, PIBIC-
Af e PIBITI 

01/08/2020 Início da vigência da bolsa 

10/08/2020 Data limite para a DPPG cadastrar os bolsistas na Plataforma SIGRH 

19/02/2021 Data limite para o bolsista elaborar o Relatório Parcial 

01/03/2021 Data limite para o orientador aprovar o(s) Relatório(s) Parcial(is)  

05/03/2021 
Data limite para a DPPG homologar os Relatórios Parciais e enviar o resultado 
à PROPPG 

30/07/2021 
Data limite para o bolsista elaborar o Resumo expandido para o 31º SIC 
Fim da vigência da bolsa  

06/08/2021 
Data limite para o orientador aprovar o(s) Resumo(s) expandido(s) para o 31º 
SIC 

13/08/2021 
Data limite para a DPPG homologar os resumos para o 31º SIC e enviar, em 
via digital à PROPPG 

01 a 
30/09/2021 

Apresentação dos trabalhos - 31º Seminário de Iniciação Científica 

 
Florianópolis, 07 de maio de 2020. 

 
Prof. Dilmar Baretta  

Reitor 


