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Nota Informativa
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação ー PRPG vem a público explicar à Comunidade
Acadêmica as implicações do bloqueio das bolsas concedidas pelo Conselho Nacional de
Pesquisa e Desenvolvimento – CNPq e os procedimentos que teve de adotar na seleção
de projetos para os Programas de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC e Programas de
Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI para fazer frente
à adversidade do momento.

Do resultado final da seleção antes do bloqueio de bolsas
No dia 06/08/2019 foi divulgado o resultado final do processo seletivo PIBIC/PIBITI
2019 com a publicação da relação de projetos e a respectiva classificação no site da
Coordenação Geral de Pesquisa e no Portal da UFCG. Também foi enviada mala direta aos
pesquisadores cadastrados no SAAP.
O total de 363 projetos de PIBIC foram classificados com bolsa1. Ou seja, 238 bolsas
liberadas pelo CNPq2 mais 125 bolsas referentes à contrapartida da UFCG. Para o PIBITI,
56 projetos seriam contemplados com bolsa, sendo 21 delas disponíveis na Plataforma
Carlos Chagas do CNPq e 35 referente a contrapartida da UFCG.
Do cadastro dos alunos bolsistas para preenchimento das cotas
Para o cumprimento do prazo estabelecido pelo CNPq, previsto no cronograma dos
editais e divulgado junto com o resultado da seleção, a Coordenação Geral de Pesquisa
iniciou o cadastro na Plataforma Carlos Chagas do CNPq dos projetos classificados com
bolsa cujo processo de indicação do aluno recebido via SEI não apresentava pendências,
independentemente da ordem de classificação.
Da classificação dos projetos após o corte de bolsas
Antes do prazo para cadastro na Plataforma Carlos Chagas terminar e sem aviso
prévio, o sistema foi bloqueado, impossibilitando o cadastro de 143 das 238 bolsas de
iniciação científica que haviam sido concedidas pelo CNPq. O bloqueio da Plataforma
Carlos Chagas foi completo. Ou seja, é impossível cadastrar novas bolsas ou remanejar
bolsas para candidatos melhor classificados. Atualmente há apenas 220 bolsas: 95 CNPq e
125 bolsas da UFCG. As 95 bolsas do CNPq que foram implantadas estão bloqueadas.

c onforme o item 9 do edital SEI 0001/2019.
no mês de agosto de 2019 para cadastro na Plataforma Carlos Chagas, referente a vigência
2019/2020.
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Para o PIBITI, o corte e bloqueio das bolsas do CNPq foi na totalidade, ou seja,
Nenhuma das 21 bolsas inicialmente concedidas pela agência foi mantida, restando
classificados 353 dos 56 projetos publicados por ocasião da divulgação do resultado da
seleção.
Mantida a ordem estabelecida originalmente, dentre os 220 projetos PIBIC com bolsa,
189 estão classificados nos termos do edital, dos quais 64 estão na cota do CNPq e 125 na
cota da UFCG. Devido ao bloqueio da Plataforma Carlos Chagas, 31 projetos que não são
dos mais bem classificados permanecem com bolsa do CNPq. Por consequência, os
projetos classificados nas posições 190ª a 220ª ficaram sem bolsa.

Para resolver este problema, a cota da UFCG foi ampliada em 25%, passando das 125
para 156 bolsas. As 31 bolsas extras são emergenciais e permanecerão até que o bloqueio
de bolsas do CNPq termine.
Da adesão ao programa de voluntários
Os projetos que haviam sido classificados, mas que ficaram impedidos da concessão
de bolsa, em decorrência do bloqueio pelo CNPq, foram selecionados para o respectivo
programa de voluntários. A adesão se deu, mediante comunicação de aceitação pelo
orientador.
O orientador que confirmou a adesão ao programa de voluntários poderá conferir, ao
acessar o SAAP, que o seu projeto selecionado encontra-se como classificado e, na
indicação do Edital/Programa, há a informação do programa de voluntários da UFCG ao
qual está vinculado. As avaliações e notas destes projetos estão preservadas, o que
garante a eventual concessão futura de bolsa em absoluto acordo com a ordem de
classificação, sempre que surgir novas cotas ou o remanejamento de bolsas existentes for
possível.
A PRPG manterá a comunidade acadêmica atualizada sobre eventual concessão de
bolsas, mediante chamadas que serão publicadas no site http://pesquisa.ufcg.edu.br/
editais.html, no Portal da UFCG e mediante a mala direta do SAAP.
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que corresponde à cota de bolsas da UFCG para esta modalidade.

