CENTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO - UNIFACIG
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIG
EDITAL DE SELEÇÃO 2022/2023
O Centro de Pesquisa e Extensão, juntamente com a Pró-Reitoria de Ensino e Aprendizagem do
UNIFACIG, no uso de suas atribuições e demais disposições gerais, vem tornar público para o
conhecimento dos interessados o PRIMEIRO ADITAMENTO do Edital de Seleção do Programa
Institucional de Iniciação Científica (PIIC) 2022/2023, para extensão do prazo de inscrição e
submissão dos trabalhos científicos:

1. DA PRORROGAÇÃO
1.1 Prorrogar o prazo de inscrições no referido Edital de Seleção 2022/2023 até o dia 10/07/2022.

2. DO CRONOGRAMA
2.1 Retificar o cronograma constante no item 9 do Edital de Seleção 2022/2023, o qual passa a
constar com as seguintes datas:

9. DO CALENDÁRIO DO PIIC
Divulgação do edital
Inscrições para o processo seletivo
Designação dos trabalhos a serem avaliados por cada
avaliador (candidatos a orientador)
Avaliação dos trabalhos por parte dos candidatos a
orientador (Nota B)
Avaliação da comissão das Notas B atribuídas pelos
avaliadores
Divulgação das Notas A e B (resultado parcial)
Solicitações de reconsideração das avaliações relativas à
Nota A e B
Julgamento dos pedidos de reconsideração
Divulgação do Resultado Final

30/05/2022
01/06/2022 a 10/07/2022
11/07/2022 a 12/07/2022

12/07/2022 até 18/07/2022

19/07/2022
20/07/2022
20/07/2022 até 23/07/2022
25/07/2022 a 26/07/2022
27/07/2022

Divulgação da lista de contemplados com bolsa e dos aceitos
como voluntários

27/07/2022

Início das execuções dos projetos de IC

01/08/2022

Envio dos relatórios finais dos estudantes

07/08/2023

Avaliação dos relatórios finais por parte dos avaliadores

09/08/2023 - 23/08/2023

Disponibilização dos pareceres para os orientadores

24/08/2023 a 25/08/2023

Reenvio dos relatórios com as correções solicitadas durante a
avaliação.
Disponibilização dos pareceres finais para os orientadores
Jornada de Iniciação Científica

28/08/2023 até 01/09/2023
05/09/2023
A ser definida de acordo com o calendário
anual da instituição

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no Edital supramencionado, que
não forem incompatíveis com a presente modificação.

Manhuaçu, 24 de junho de 2022.

