PERGUNTAS E RESPOSTAS FRENQUENTES SOBRE PIBIC/PIBITI
Meu projeto foi aprovado, quando posso começar a pesquisa?
A partir de agora a vigência das pesquisas Pibic/Pibiti são de 01 de setembro até 31 de agosto
do ano seguinte, ou seja, neste ano de 01/09/2020 até 31/08/2021.
Quando vou receber a primeira parcela da bolsa Pibic/Pibiti?
As bolsas (cotas CNPq e Propesqi), são pagas no mês posterior ao início das atividades
(pesquisa em setembro, recebe em outubro; pesquisa em outubro, recebe em novembro...).
Tradicionalmente a bolsa do CNPq é depositada por volta do 5º dia útil do mês. As bolsas cota
Propesqi são depositadas por volta do 15º dia útil do mês.
Fui aprovado como bolsista CNPq, o que isso significa e o que preciso fazer?
Sua pesquisa foi classificada para receber uma bolsa da cota paga pelo Conselho para o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no valor de R$ 400,00. A Coordenação Geral
de Iniciação Científica e Tecnológica da UFPE, entre os dias 01 e 15 de setembro deste ano, irá
cadastrar todos os estudantes classificados com bolsa do CNPq. Assim, os estudantes
cadastrados terão até 15 de setembro para confirmar a indicação da bolsa.
Como devo confirmar minha bolsa CNPq?
A confirmação deve ser feita acessando o link que será enviado ao endereço de email
cadastrado no Lattes do estudante. Este link é enviado após o cadastramento dos aprovados
pela Coordenação Geral de Iniciação Científica no sistema do CNPq. Assim, os estudantes
cadastrados terão até 15 de setembro para confirmar a indicação da bolsa.
Para o recebimento da bolsa Pibic/Pibiti só é aceita conta corrente do Banco do Brasil?
Bolsas cota CNPq e CNPq AF só podem ser efetivadas através de conta corrente individual do
Banco do Brasil no nome do estudante contemplado. O CNPq não aceita contas de outros
bancos, conta conjunta, poupança ou conta de terceiros. As bolsas da cota Propesqi e Propesqi
AF aceitam contas de qualquer banco, mas não permite conta conjunta, poupança ou conta de
terceiros.
Posso usar uma conta corrente aberta por aplicativo ou conta universitária?
Sim, desde que para as bolsas do CNPq a conta deve ser do Banco do Brasil. Lembrando que
para as cotas Propesqi e CNPq não são aceitas contas conjuntas, poupança ou conta de
terceiros.
Fui aprovado como bolsista cota Propesqi, o que isso significa e o que preciso fazer?
Sua pesquisa foi classificada para receber uma bolsa da cota paga com recursos da UFPE no
valor de R$ 400,00. Para receber a bolsa você deve informar seus dados bancários ao
orientador (nome do banco, código bancário, número da agência e da conta corrente). Os
orientadores de alunos contemplados com bolsa da cota Propesqi irão receber um link para o
preenchimento de formulário eletrônico para o cadastramento da bolsa.

Fui contemplado com uma bolsa AF o que isso significa?
As cotas de bolsa CNPq AF e Propesqi AF são destinadas às propostas Pibic que foram bem
classificadas cujos estudantes se enquadram nos programas de Ações Afirmativas
(vulnerabilidade socioeconômica, etnia, PCD, etc.). O cadastramento, o valor da bolsa e o
andamento da pesquisa são idênticos aos das cotas gerais CNPq e Propesqi.
Fui contemplado com uma bolsa Propesq RD o que isso significa?
Com o objetivo de incentivar docentes Recém-Doutores (RD), são concedidas cotas de bolsa
para as propostas de RD bem classificadas, mas que não atingiram pontuação suficiente para
receber uma cota de bolsa na ampla concorrência. O cadastramento, o valor da bolsa e o
andamento da pesquisa são idênticos aos da cota Propesqi.
A nota final da minha proposta foi muito alta, por que eu fui contemplado com vínculo
voluntário se meu colega do mesmo orientador ganhou bolsa?
Conforme o Edital, a segunda cota de bolsa para o mesmo docente só será concedida se
houver cotas de bolsas disponíveis na grande área da pesquisa.
Fui contemplado com vínculo voluntário o que isso significa?
Sua proposta foi classificada e sua pesquisa pode ser executada, mas não atingiu a pontuação
final suficiente para o recebimento de uma conta de bolsa frente à grande demanda
qualificada na grande área da pesquisa.
Como devo confirmar minha participação com vínculo voluntário?
Os orientadores de alunos contemplados com vínculo voluntário irão receber um link para o
preenchimento de formulário eletrônico para o cadastramento da pesquisa nesta modalidade.
O que significa ‘Não Classificado’?
De acordo com o Edital sua proposta não atingiu a pontuação mínima para a participação no
Pibic/Pibiti.
O que significa ‘Não qualificado’?
Por algum motivo ocorreu o não cumprimento de uma regra do Edital por isso sua proposta
não foi aprovada.
Como devo realizar a solicitação de reconsideração do resultado?
Os orientadores devem preencher corretamente o formulário disponível no site da Propesqi e
enviá-lo, via processo do Sipac, no prazo e seguindo às orientações indicadas no próprio
documento. O preenchimento incorreto ou envio fora do prazo implicará no indeferimento da
solicitação.

Fui classificado para vínculo voluntário, mas meu orientador vai pedir reconsideração para
bolsa. Ele deve esperar a análise da reconsideração para só depois preencher o formulário
de termo de compromisso?
Recomendamos fortemente que preencha o formulário do Termo de Compromisso de
Voluntário no prazo. O preenchimento deste Termo não influencia na análise da
reconsideração.
O que acontece se o orientador não preencher o Termo de Compromisso?
O estudante será considerado desistente do Pibic/Pibiti 2020-2021 e sua pesquisa não será
efetivada.
Desejo desistir da cota de bolsa e participar do Pibic/Pibiti apenas com o vínculo voluntário,
o que devo fazer?
O orientador deve preencher o formulário próprio, disponível no site da Propesqi.
Desejo alterar a ordem de preferência para bolsa dos orientandos, passando o bolsista para
voluntário e vice-versa, como devo proceder?
Deve preencher o formulário próprio, disponível no site da Propesqi.
O estudante inscrito desistiu de fazer a pesquisa, gostaria de trocar por outro, o que devo
fazer?
Deve preencher o formulário próprio, disponível no site da Propesqi. O novo estudante deve a
quantidade de reprovações menor ou igual a do estudante anteriormente inscrito. Caso
aprovado, o novo estudante ira participar do Pibic/Pibiti na mesma modalidade do aluno
anteriormente cadastrado.

