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EDITAL N.° 45/2022 – UEPA 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PARA O ENSINO MÉDIO (PIBIC-EM/CNPq) 

COMUNICADO   

ORIENTAÇÕES PARA INDICAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS E 
VOLUNTÁRIOS 

1) Observar no arquivo referente ao resultado final, coluna “bolsas”, a 
quantidade de bolsas que a proposta foi contemplada no Edital nº 45/2022- 
UEPA;  

2) Cada orientador proponente contemplado com bolsa(as) deverá indicar, 
exclusivamente, por meio do preenchimento do formulário específico 
https://forms.gle/LtGg4E7JKoK5Ev2M8, o quantitativo de alunos bolsistas por 
proposta;  

3) A indicação dos alunos bolsistas deve considerar, de modo obrigatório, os 
requisitos previstos no item 4 do Edital nº 45/2022-UEPA;  

4) O prazo para o preenchimento do formulário pelo orientador proponente, 
com o envio da documentação referente aos alunos bolsistas, deve ser 
impreterivelmente realizado até o dia 14 de setembro de 2022, conforme prazo 
indicado na Plataforma Carlos Chagas do CNPq; 
 
5) Os documentos necessários para a indicação dos alunos bolsistas são: 
RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de matrícula e a ficha 
cadastral do bolsista (Apêndice F do Edital nº 46/2022-UEPA), devidamente 
preenchida e assinada pelo orientador proponente e bolsista. A data de início da 
orientação deve registrar o dia 01/09/2022;  

6) Para os bolsistas CNPq, é indispensável ter currículo na Plataforma 
Lattes, no ato da indicação; 
 
7) Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail diretoriadepesquisa@uepa.br ou 
pelo telefone (91)3299-2270. 
 

Belém, 13 de setembro de 2022.   
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