
 
 
 

 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 

EDITAL Nº 031/2021 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC 2021 
 
 

A Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD), por meio da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, no uso de suas atribuições, torna público as 
seguintes alterações no processo seletivo das bolsas de Iniciação Científica e horas/docente do 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC para o período 
de março de 2021 a fevereiro de 2022. 
 
 
1 – DAS ALTERAÇÕES 
 

1.1 O item 2 “Cronograma” do Edital 342/2020, passa a vigorar com a seguinte prorrogação 
dos prazos. 
 

2. CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 O subitem 5.1 do item 5 “DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS” do Edital 342/2020, passa a vigorar com a seguinte prorrogação dos 
prazos. 
 

5.1 A inscrição do plano de trabalho deverá ser feita até as 23h59min do dia 21 de 
fevereiro de 2021, pelo site http://www.unesc.net/portal/capa/index/231/ 
 
 

1.3 O subitem 5.4, letra “d”, do item 5 “DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS” do Edital 342/2020, passa a vigorar com a seguinte prorrogação dos 
prazos. 
 

d) Cópia do Currículo Lattes do professor orientador (padrão resumido do CNPq no formato 
pdf), atualizado na plataforma Lattes do CNPq até 21 de fevereiro e relativo ao período de 
2018 a 2020; 
 
 
 
 

Ações Data 

Lançamento do Edital pela Diretoria de Pesquisa e Pós-

graduação na página da UNESC 
15 de outubro de 2020 

Prazo final para atualização do Currículo Lattes na plataforma 

CNPq 
21 de fevereiro de 2021 

Prazo final para inscrições das propostas 21 de fevereiro de 2021 

Publicação do resultado preliminar 01 de março de 2021 

Conferência da pontuação pelos pesquisadores 02 de março de 2021 

Prazo para interposição de recurso 03 de março de 2021 

Divulgação do resultado final das propostas aprovadas - até 05 de março de 2021 

Início da execução das propostas aprovadas 08 de março de 2021 

Prazo final para indicação do acadêmico 15 de março de 2021 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/231/


 
 
 
 

1.4 O subitem 6.1, letra “a”, do item 6 “REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES” do Edital 
342/2020, passa a vigorar com a seguinte prorrogação dos prazos. 
 

a) Ser professor pesquisador pertencente a um grupo de pesquisa do CNPq 
certificado/atualizado até 21 de fevereiro de 2021; 

 
 

1.5 O subitem 7.1.1, do item 7 “REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
INDICAÇÃO DOS ACADÊMICOS” do Edital 342/2020, passa a vigorar com a seguinte 
prorrogação dos prazos. 
 

7.1.1 A indicação do acadêmico-bolsista deverá ser realizada utilizando a Ficha presente no 
Anexo A, disponível no endereço eletrônico http://www.unesc.net/portal/capa/index/231/, até 
o dia 15/03/2021 para o e-mail pesquisa@unesc.net, caso já não tenha sido enviada no 
momento da inscrição da proposta.  
 

1.6 O subitem 9.4, do item 9 “DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR” do Edital 
342/2020, passa a vigorar com a seguinte prorrogação dos prazos. 

 
9.4 Os docentes poderão fazer a certificação da pontuação de sua produção científica no 
dia 02 de março de 2021 na secretaria da Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação, das 8 às 
17 horas. Após esse período, para fins de classificação e seleção das propostas, toda 
pontuação será considerada certificada pelos pesquisadores. 
 

1.7 O subitem 9.5 do item 9 “DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR” do Edital 
342/2020, passa a vigorar com a seguinte prorrogação dos prazos. 

 
9.5 Caberá interposição de recurso fundamentado, à Diretoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, no dia 03 de março de 2021, exclusivamente via e-mail (pesquisa@unesc.net), 
até as 23h59. 

 
 
2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
2.1 Permanecem inalterados todas as demais condições estabelecidas no Edital 342/2020.   
 
 
Criciúma, 11 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Prof.ª Drª. Luciane Bisognin Ceretta 
Reitora da Unesc 

 
 
 

Profª. Drª. Indianara Reynaud Toretti 
Pró-Reitora Acadêmica 

 
 
 

Prof. Dr. Oscar Rubem Klegues Montedo 
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação  
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