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COMUNICADO 

 

  
A Fundação Universidade Federal de Rondônia, por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa, comunica à comunidade acadêmica e científica que o Sistema InfoPIBIC estará aberto no 

período de 06 a 08 de julho de 2015 para que os candidatos já inscritos no Processo de Seleção do 

PIBIC-2015/2016 realizem os ajustes necessários em seus respectivos cadastros. Ressaltamos que o 

InfoPIBIC não permitirá novas inscrições, mas sim adequações, considerando a expiração do prazo de 

inscrição e a necessidade de cumprimento do Calendário Anual do PIBIC-2015/2016. 

Ademais, informamos que será disponibilizada uma WEBCONFERÊNCIA, no período de 06 a 08 

de julho/2015, das 10 às 11 horas, com vistas a auxiliar os candidatos acima referidos a efetuarem os ajustes 

pertinentes. Para participar da webconferência, os usuários deverão clicar o link  que estará disponível na 

página inicial do Sistema InfoPIBIC, www.infopibic.unir.br, a partir do dia 06 do corrente mês, 

preencher o campo “convidado” e informar seu nome completo.  

Na oportunidade, salientamos que os candidatos inscritos no mencionado processo de seleção 

devem cumprir o que preconiza o Edital 01/PROPESQ/2015, principalmente o Item 5., que trata dos 

critérios de pré-seleção e seleção do PIBIC-2015/2016.  

Por fim, enfatizamos que os ajustes deverão ser efetuados pelo candidato a orientador, exclusivamente 

pelo Sistema InfoPIBIC, impreterivelmente até às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) da 

data limite, horário de Porto Velho, sem tolerância. Portanto, recomendamos a execução do procedimento com 

antecedência, uma vez que a PROPESQ não se responsabilizará por adequações cadastrais não realizadas em 

decorrência de eventuais problemas técnicos e/ou congestionamento no Sistema. 

 

 

 

Porto Velho, 02 de julho de 2015. 
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