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PIBIC 2020/21 - AVALIAÇÃO DE RELATÓRIOS PARCIAIS (Orientações e prazo)

A COPES comunica que no período de 15/04 a 07/05/2021 relatórios parciais do PIBIC 2020/2021 serão

disponibilizados para sua avaliação.

Com o objetivo de facilitar o processo e tornar a avaliação por parte dos pareceristas mais técnica e

objetiva, a COPES/POSGRAP disponibilizou e sugeriu a todos os orientadores e discentes o modelo para a

elaboração do relatório parcial. Nesse formato de relatório, o discente deveria preencher o formulário

eletrônico (SIGAA) e, ao final, anexar o relatório conforme modelo

(http://pesquisapos.ufs.br/pagina/21134-orientacoes-aos-orientadores-e-discentes-pibic)

Os planos de trabalho nos quais foram solicitadas alterações devem apresentar em anexo o parecer da

COMPQ junto ao arquivo do relatório (http://pesquisapos.ufs.br/conteudo/66395-pibic-2020-2021-

orientacoes-referentes-a-execucao-dos-planos-de-trabalho-frente-ao-cenario-da-pandemia-da-covid-19).

Atenção quanto às alterações realizadas no(s) plano(s) de trabalho e sem a aprovação da COMPQ, as quais

devem ser mínimas (elemento da pesquisa, local da pesquisa, título, entre outros) e alinhadas ao projeto

previamente aprovado.

 Acesso para avaliação dos relatórios: Portal docente > pesquisa > avaliação de relatórios > avaliar

 As notas atribuídas a cada item de avaliação deverão ser de 0 a 10 (zero a dez)

(solicitamos, gentilmente, atenção ao digitar a nota)

 O parecer deverá fazer jus à média atribuída ao relatório

Caso V.Sa. esteja afastado(a) temporariamente para estágio pós-doutoral, capacitação, licença saúde ou

maternidade, favor encaminhar portaria de afastamento para regularização no PIBIC.

Contamos com a compreensão de todos nesta etapa, para que juntos possamos melhorar gradativamente

o Programa de Iniciação Científica (PIBIC).

Ficamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários neste período.

Profa. Dra. Renata Ferreira Costa
Coordenadora de Pesquisa

http://pesquisapos.ufs.br/pagina/21134-orientacoes-aos-orientadores-e-discentes-pibic
http://pesquisapos.ufs.br/conteudo/66395-pibic-2020-2021-orientacoes-referentes-a-execucao-dos-planos-de-trabalho-frente-ao-cenario-da-pandemia-da-covid-19
http://pesquisapos.ufs.br/conteudo/66395-pibic-2020-2021-orientacoes-referentes-a-execucao-dos-planos-de-trabalho-frente-ao-cenario-da-pandemia-da-covid-19

