CHAMADA INTERNA PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS DE IC Nº 01/2020
Comunicamos que está aberta a submissão de projetos de pesquisa, pelos professores, para iniciação
científica. Aqueles que desejarem pleitear bolsas de IC para o desenvolvimento de seus projetos,
deverão fazê-lo entre o período de 07/07/2020 a 20/07/20, mediante preenchimento do Formulário
de Projeto de Pesquisa e envio, por e-mail, para pibic@fucape.br.
FINALIDADE:
A presente chamada tem por objetivo apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida na FUCAPE,
por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a estudantes de graduação integrados na
pesquisa científica, mediante seleção de projetos de pesquisa institucionais.
PRAZO E VALOR DA BOLSA:
1. O valor mensal da bolsa de IC está fixado na Tabela de Valores de Bolsas e Auxílios da
FAPES/CAPES/CNPq.
2. A modalidade de concessão da bolsa é por cooperação financeira não reembolsável.
3. A bolsa terá duração de até 12 (doze) meses.
3.1 As bolsas deverão ser executadas no período compreendido entre 1º de agosto de 2020 e 31 de
julho de 2021, sendo obrigatória apresentação dos resultados no Seminário PIBIC de Iniciação
Científica.
CRONOGRAMA:
Atividade
Data
Data limite para envio das propostas
de 07 a 20/07/2020
Previsão de divulgação do Resultado de Seleção
24/07/2019
Previsão de início da indicação do bolsista
A partir de 31/07/2020
Duração da bolsa (com concessão de no máximo 12 parcelas) 01/08/2020 a 31/07/2021
REQUISITOS DO PROPONENTE:
a) ser pesquisador com título de mestre ou doutor, com vínculo celetista ou estatutário por
tempo indeterminado, com a FUCAPE;
b) ter experiência compatível com a área de conhecimento do projeto proposto;
c) ser residente no estado do Espírito Santo;
d) possuir currículo cadastro na Plataforma Lattes;
e) estar adimplente junto à FAPES;
f) estar adimplente junto às esferas federais, estaduais, municipais e trabalhistas
g) possuir e manter atualizado o cadastro anual do programa junto ao Sistema de Gestão da
FAPES − SIGFAPES (www.sigfapes.es.gov.br), com login e senha próprios.
Para mais informações, favor entrar em contato com a Secretaria de Pesquisa pelo ramal 4522 ou
enviar e-mail para pibic@fucape.br.

Vitória, 07 de julho de 2020.
Comissão de Gerência de Bolsa FAPES/CAPES/CNPq dos Programas de Graduação e PósGraduação da Faculdade FUCAPE

