
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA (UNILAB) 

Termo Aditivo III ao Edital PROPPG Nº 01/2018 

Seleção de Projetos para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e 

Tecnológica - BICT/FUNCAP 2018-2019 

A Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), considerando a legislação em vigor, a 

divulgação da quantidade de cotas institucionais financiadas pela FUNCAP e a alteração de 

itens de documentação para a implementação de bolsas, vem alterar os Itens 06 e 09 do Edital 

PROPPG Nº 01/2018, que passam a vigorar da seguinte forma: 

 

06. DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO NECESSÁRIA PARA A CONCESSÃO DA 

BOLSA (a ser entregue após o processo seletivo): 

6.1 - A documentação necessária para a implementação da bolsa, em versão impressa, 

consiste em: 

I. Documentação gerada a partir do preenchimento do Formulário de Inscrição de Bolsista 

(disponível em <http://proppg.unilab.edu.br/forms/formulario-inscricao-bolsista/>, que 

consta de: Formulário de indicação do bolsista; Declaração de não acumulação de bolsas 

e não exercício de atividade remunerada; Declaração de disponibilidade de carga horária 

e Termo de compromisso do bolsista; 

II. Cópia do RG e CPF (autenticada); 

III. Histórico escolar atualizado; 

IV. Comprovante de matrícula do período letivo atualizado; 

V. Currículo (modelo Lattes/CNPq); 

VI. Cópia do cartão ou de comprovante de conta corrente com titularidade do aluno 

indicado, no Banco Bradesco. 

Parágrafo único: Os documentos deverão ser entregues preenchidos e assinados, sendo que o 

Termo de compromisso do bolsista deverá apresentar assinatura com firma reconhecida em 

cartório. 

6.2 Alunos voluntários serão selecionados pelos orientadores, exclusivamente após a aprovação 

do projeto com base nos mesmos critérios que os bolsistas de IC, com carga horária semanal de 

12 a 20 horas semanais, conforme Inciso VI, Art. 10, da Resolução 13/2011. O Plano de 

Trabalho deverá ser elaborado através do formulário disponível no site da Proppg em 

<http://proppg.unilab.edu.br/forms/plano-de-trabalho/>  a ser registrado no ato de sua 

indicação. 

 

 

 

http://proppg.unilab.edu.br/forms/formulario-inscricao-bolsista/
http://proppg.unilab.edu.br/forms/plano-de-trabalho/


09. CRONOGRAMA 

Atividades Prazo 

Lançamento do edital 08/01/2018 

Inscrições no Programa 09/01 a 31/01/2018 

Publicação do deferimento/indeferimento das 

propostas inscritas 

02/02/2018 

Recurso contra o indeferimento das propostas inscritas 02 a 06/02/2018 

Homologação final das inscrições após recurso 07/02/2018 

Período de Seleção 07/02 a 26/02/2018 

Divulgação Preliminar dos Resultados 28/02/2018 

Prazo para Recurso 28/02 a 02/03/2018 

Divulgação Final dos Resultados 06/03/2018 

Indicação dos Bolsistas pelos Orientadores* 02/04/2018 a 06/04/2018 

Implantação das Bolsas* 01/04/2018 

Período de Vigência da Bolsa 01/04/2018 a 31/03/2019 

Entrega do Relatório Parcial 31/09/2018 

Entrega do Relatório Final 30/04/2019 

* A implantação das bolsas está condicionada à concessão das cotas pela FUNCAP 

 

Acarape/CE, 22 de março de 2018. 

Albanise Barbosa Marinho 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 


