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COMUNICADO

 

A  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa,  através  da  Coordenação  do

PIBIC/UNIR,  comunica  à  comunidade  acadêmica  e  científica  que  o  período  para

submissão  de  projetos  novos  e  renovação,  solicitação  de  bolsas  e  registro  de

voluntários no PIBIC-2014/2015 foi prorrogado para as 23h59min do dia 22 de

junho do corrente ano, tendo em vista o que segue:

1. Grande  demanda  de  solicitações  de  candidatos  a  orientadores  pleiteando  a

prorrogação do prazo para concluírem suas respectivas inscrições; 

2. Dificuldades  operacionais  enfrentadas  por  muitos  usuários  do  Sistema

InfoPIBIC  concernentes  ao  cadastramento  de  informações  e  inserção  de

documentos no referido Sistema;

3. Necessidade  de  disponibilizar  uma  webconferência  aos  candidatos  a

orientadores  e  orientandos  do  PIBIC-2014/2015,  no  período  de  12  a  22  de

junho/2014,  das  9  às  11  horas,  com  vistas  a  esclarecer  principalmente  as

mudanças no Sistema referentes ao preenchimento dos formulários novos para

avaliação da produção técnica e científica desses candidatos;

4. O Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq está em manutenção por tempo

indeterminado, impossibilitando aos candidatos a orientadores a inserção do link

de acesso a seus respectivos grupos de pesquisa no InfoPIBIC;

5. Interrupção do serviço de internet da UNIR, no dia 7 de junho de 2014, para

troca de infraestrutura da empresa “Oi”, ocasionando o desligamento total  de

todos os equipamentos dessa IFES e, consequentemente, deixando inacessíveis

todos os sistemas institucionais;

6. Necessidade  de  ajustes  no  InfoPIBIC  para  sanar  algumas  incongruências

detectadas por seus gerenciadores e alguns usuários. 

http://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=641


Na oportunidade, ressaltamos à comunidade acadêmica e científica que todas as

informações acerca do processo de seleção do PIBIC-2014/2015 podem ser obtidas a

partir  da  leitura  do  Edital  01/PROPesq/2014,  disponível  no  endereço  eletrônico

http://www.pibic.unir.br/noticias_arquivos/10996_edital_do_pibic_2014_2015___versa

o_final.pdf.  Ademais,  todos os  modelos  de documentos  e  formulários  necessários  à

inscrição no referido certame, bem como os Guias para utilização do InfoPIBIC, foram

disponibilizados na página inicial desse Sistema, http://www.sistemas.unir.br/infopibic/.

Esclarecemos,  ainda,  que  o  link  para  acesso  à  webconferência  supramencionada

também será divulgado no endereço eletrônico do InfoPIBIC, no facebook (pibic.unir) e

twitter (@pibic_unir).

Porto Velho, 06 de junho de 2014

Prof. Dr. Ari Miguel Teixeira Ott
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa
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