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Resolucao CONSUP/IFG de n° 020 de 20 de junho de 2016.

o PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL

DE EDUCA<;:Ao, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOlAS, no uso de suas atribuic;:6es

legais e regimentais , usando da cornpetencia que Ihe confere a Portaria MEC n° 404,

publicada no Dlario Oficial da Uniao de 24 de abril de 2009, e, ainda, tendo como base

legal a publlcacao da Lei nO 11.892, de 29 de dezembro de 2008, conforme decisao

tomada na reuniao do Conselho Superior de 20 de junho de 2016, resolve:

Art. 1° - Aprovar 0 Regulamento do Programa Institucional de Bolsas de

lniciacao Cientifica e Tecnol6gica e lnovacao - PIBICTI do Instituto Federal de

Educacao, Ciencia e Tecnologia de Golas,

Art. 2° - Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao.

2
l

JE~ ' IMO RODRIGUES DA SIL
/Presidente do Conselho Sup or
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REGULAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAC;;:AO
CIEN TiFICA E TECNOLOGICA E INOVAC;;:AO DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAC;;:AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOlAS

Art. 1°. a Programa Institucional de Boisas de lniciacao Cientffica e Tecnol6gica
e lnovacao do Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia de Golas
(PIBICTIIIFG) e voltado para 0 desenvolvimento do pensamento cientffico e tecnol6gico
e a inlclacao apesquisa de estudantes do Ensino Tecnico e Superior do IFG.

DOS OBJETIVOS
Art. 2°. a PIBICTIIIFG tem por objetivos:
I. despertar a vocacao e desenvolver 0 pensamento cientifico/tecno l6gico

mediante a partlcipacao de estudan tes de graduayao e dos cursos tecnlcos em projetos
de pesquisa ;

II. contribuir para a formacao de recursos humanos para atividades de pesquisa
e desenvolvimento tecnol6gico e lnovacao:

III. contribuir para reduzir 0 tempo medic de permanencia dos alunos na pes
graduayao;

IV. ampliar 0 nurnero de pesquisadores no IFG;
V. consolidar politica de pesquisa para inlclacao cientffica nos cursos tecnico s

e de graduayao do IFG, reforcando a intsqracao entre sducacao basica , superior e pos
graduayao, por intermedio da qualiflcacao dos alunos para os programas de p6s
qraduacao:

VI. estimular pesquisadores a inserirem estudantes de graduayao e de cursos
tecnicos nas atividades de iniciacao cientifica e tecnol6gica, integrando jovens em
grupos de pesquisa, de forma a acelerar a expansao e renovacao do quadro de
pesquisadores e, consequentemente, estimular a producao cientifica e 0 envolvimento
de novos proponentes;

VII. proporcionar ao estudante, orientado por pesquisador qualificado, a
aprendizagem de tecnlcas e rnetodos de pesquisa , bem como estimular 0

desenvolvimento do pensamento cientifico e da criatividade, decorrentes das condlcoes
criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa .

DAS MODALIDADES
Art . 3°. a PIBICTI/IFG possui cinco grupos distintos nos quais os estudantes de

Inlciacao Cientifica e Tecnol6gica e lnovacao poderao ser inseridos:
I. Programa Institucional de Boisas de lniciacao Cientifica (PIBIC), destinado a

estudantes de cursos superiores do IFG;
II. Programa Institucional de Boisas de lnlciacao Cientifica nas Acoes

Afirmativas (PIBIC-Af), destinado a estudantes de cursos superiores do IFG;
III. Programa Institucional de Boisas de lniciacao em Desenvolvi mento

Tecnol6gico e lnovacao (PIBITI), destinado a estudantes de cursos superiores do IFG;
IV. Programa Institucional de Boisas de lniciacao Cientifica no Ensino Medic

(PIBIC-EM), destinado a estudantes de cursos tecnicos de nivel medlo:
V. Programa Institucional Volunta rio de Iniciacao Cientifica (PIVIC), destinado a

estudantes voluntarios de cursos tecnicos e super iores.
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DOS REQUISITOS
Art. 4°. Constituem requisitos para que os servidores participem do PIBICTIIIFG

como orientadores ou coorientadores de estudante :
I. ser docente ou tecruco-adrnlnlstratlvo do quadro de pessoal permanente do

IFG, exercendo plena atividade de pesquisa, evidenciada por sua recente producao
intelectual, e que possua qraduacao completa;

II. nao se encontrar em debito com nenhum dos programas geridos pela Pr6
Reitoria de Pesquisa e Pos-Graduacao (PROPPG) ou por outras instancias do IFG;

III. nao estar licenciado/afastado do IFG, por qualquer motivo, por um periodo
igual ou superior a 3 (tres) meses, durante 0 prazo de vigencia da orientacao do
estudante;

IV. possuir curriculo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;
V. dispor de tempo para orientacao do estudante no desenvolvimento das

atividades de pesquisa, assim como na preparacao de artigos cientificos;
Paraqrafo unlco. Para as cotas de bolsas disponibilizadas pelo CNPq para 0

IFG, exige-se que 0 orientador tenha, no minimo, 0 titulo de mestre.

Art. 5°. Constituem requisitos para os estudantes participarem do programa
PIBICTI/IFG:

I. ser indicado pelo responsavel pelo projeto;
II. estar regularmente matriculado em um dos cursos tecnicos ou superiores do

IFG;
III. nao estar cursando 0 ultimo semestre do curso na data de inicio do

desenvolvimento da pesquisa;
IV. nao se encontrar em debito com nenhum dos programas geridos pela

PROPPG ou outras instanclas do IFG;
V. apresentar Coeficiente de Rendimento Acadernico, igual ou superior a 6

(seis) , exceto para estudantes ingressantes na lnstitulcao e que ainda nao tenham
concluido 0 primeiro semestre do curso;

VI. possuir curriculo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;
VII. nao possuir vinculo acadernico com outra lnstitulcao de ensino;
VIII. nao possuir parentesco com 0 orientador, em qualquer grau.
§1°.0 bolsista nao podera ter vinculo empregaticio, receber qualquer

modalidade de bolsa de outro programa do IFG ou de outra aqencia ou participar de
monitoria ou de estaqio remunerado .

§2°. Estudantes estrangeiros deverao comprovar 0 visto de entrada e
permanencia no Pais por periodo minimo de seis meses apos 0 termlno da vigencia da
pesquisa .

§3°. Somente podera se candidatar a bolsa PIBIC-Af (lniclacao Cientifica nas
Aeoes Afirmativas) 0 estudante que tiver ingressado no IFG por meio do Sistema de
Cotas.

§4°. As bolsas PIBIC-EM, patrocinadas pelo CNPq, poderao tarnbern ser
destinadas a estudantes de escolas publicas de nivel medio que mantenham convenio
com 0 IFG.
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DA BOlSA E SUA VIGENCIA
Art. 6°. 0 PIBICTIIIFG tera uma periodicidade de 12 (doze) meses, com sua

vigencia estabelecida em editais especificos para cada uma das modalidades previstas
nos incisos do artigo 3°.

Art. YO. 0 PIBICTI/IFG preve exciusivamente a concessao de bolsa de lnlciacao
Cientifica e de lniciacao em Desenvolvimento Tecnol6gico e lnovacao aos estudantes
que atendam aos requisitos previstos no artigo 5°.

Paraqrafo unico, As quantidades de bolsas e 0 valor da parcela mensaI serao
estipulados anualmente pela PROPPG, de forma a acompanhar os valores fixados pelo
CNPq.

Art. 8°. 0 pagamento ao bolsista sera processado mensalmente , de acordo
com 0 cronograma estabelec ido pelo CNPq e pelo IFG.

§1°. 0 pagamento sera efetuado diretamente ao bolsista em bancos e agencias
acordadas com 0 IFG.

§2°. 0 credito em conta bancaria, ou pagamento por contra recibo, ocorrera no
rnes subsequente ao de cornpetencia.

§3°.0 IFG nao realizara pagamentos retroativos.

Art. go. A parcela mensaI da bolsa e pessoal e intransfe rivel , sendo vedada sua
divisao entre dois ou mais alunos .

Art . 10. Evedada a acurnulacao da bolsa do PIBICTI/IFG com bolsas de outros
Programas do IFG elou de outras lnstltulcoes ou agencias de fomento.

§1°. Para efeito deste artigo, os auxilios concedidos, pela assistencia estudantil
(permanencia, transporte, alirnentacao etc.) nao sao conside rados como bolsa.

§2°. A cornprovacao do acurnulo de bolsa, prevista no caput, acarretara na
exclusao do bolsista do PIBICTI/IFG e na devolucao das parcelas recebidas.

DA INSCRI(;AO NO PIBICTI/IFG
Art. 11. A inscricao do estudante no PIBICTIIIFG devera ser realizada,

obrigatoriamente, pelo orientador, responsavel pelo projeto de pesquisa, segundo
periodos e procedimentos estabelecidos em editais especificos .

§1°. Cada estudante podera se candidatar apenas uma vez ao PIBICTIIIFG a
cada periodo de vigencia, independentemente se na condicao de bolsista ou de
voluntario.

§2°.0rientadores em processo de afastamento nao poderao submeter
proposta aos editais do PIBICTIIiFG.

Art. 12. 0 ingresso do estudante no PIBICTIIIFG podera ser solicitado de duas
maneiras:

I. submissao de um projeto de pesquisa em que sua execucao seja de
responsabilidade do estudante, sob a orientacao do pesquisador;

II. inclusao do estudante em um projeto de pesquisa cadastrado na PROPPG, a
partir da apresentacao de um plano de trabalho para 0 estudante.
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Paraqrafo unlco, A inclusao de estudante/s em projeto de pesquisa cadastrado
esta condicionada a exigencia de que a vigencia do projeto englobe todo 0 periodo
previsto no edital do PIBICTI/IFG.

Art. 13. A quantidade de projetos de pesquisa/planos de trabalho, previsto nos
incisos do artigo 12, que cada orientador podera submeter, em cada perfodo do
PIBICTI/IFG, sera definida em edital especifico , nao podendo exceder a 4 (quatro)
projetos/planos de trabalho.

Paraqrafo unico . 0 nurnero de estudantes (bolsistas e voluntaries) por projeto
de pesquisa/Plano de Trabalho sera Iimitado em edital especifico, nao podendo
exceder a 4 (quatro) orientandos.

DA SELEl;Ao
Art. 14. As solicitacoes de inscricao de estudantes ao PIBICTI/IFG serao

avaliadas por um Comite Interno do Programa , ap6s analise e pareceres de
consultores ad hoc.

Art. 15. 0 julgamento e a classificacao das propostas deverao considerar 0

perfil do orientador, a viabilidade e 0 rnerito do projeto, a adequacao do plano de
atividades a carga horaria do estudante e ao perfil de iniciacao cientffica ou da iniciacao
em desenvolvimento tecnol6gico e inovacao.

§1°. Na avaliacao das propostas prevista no caput devera ser tarnbem
pontuado a participacao do orientador em nucleo de pesquisa cadastrado no Diret6rio
de Grupos de Pesquisa do CNPq e certificado pelo IFG, e a existencia de projeto de
pesquisa do orientador cadastrado no IFG.

§2°. As bolsas serao distribuidas de acordo com a class lflcacao das propostas
e de forma a atender, uniformemente, a um maior nurnero de orientadores.

Art . 16. As propostas recomendadas, segundo criterios disposto no artigo 15, e
nao contempladas com bolsas poderao ser indicadas a categoria de voluntario.

Paraqrafo unico, Havendo disponibilidade de novas cotas de bolsas durante a
vigencia prevista para os projetos, elas serao disponibilizadas, segundo ordem de
classificacao, aqueles estudantes nao contemplados na selecao inicial , mas que
estiverem desenvolvendo seu plano de atividades na categoria voluntario.

DA EXCLUsAo, SUBSTITUIl;Ao E CANCELAMENTO
Art. 17.0 orientador podera solicitar a exclusao do estudante que se enquadrar

em uma ou mais das seguintes situacoes:
I. tiver concluido 0 curso no qual estava matriculado;
II. tiver sua matricula trancada;
III. adquirir vinculo empregaticio ou estaqio remunerado, no caso de bolsista;
IV. nao estiver desempenhando satisfatoriamente 0 plano de atividades

pro~~. /
§1°. 0 bolsista que adquirir vinculo empregaticio ou estaqio remunerado ,

previsto no inciso III, podera continuar desenvolvendo as atividades de pesquisa na
condicao de voluntario.
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§2°. 0 estudante excluido do PIBICTIIIFG nao podera retornar ao Programa
durante a mesma vigencia .

Art. 18. Caso ocorra a exclusao do estudante bolsista , a bolsa podera ser
repassada ao estudante voluntario a qualquer tempo.

Paraqrafo unico. Nao havendo estudante voluntario ou em caso de seu
impedimento, 0 orientador podera indicar um novo bolsista desde que 0 projeto se
encontre nos seis primeiros meses .

Art . 19. 0 orientador devera solicitar 0 cancelamento do projeto nos seguintes
casos:

I. estar impedido de continuar a orlentacao, por qualquer motivo justificado;
II. afastamento por um periodo superior a 3 (tres) meses, durante a vigencia do

projeto.
§1°. As bolsas nestas condicoes retorna rao a cota institucional e serao

redist ribuidas pela Coordenacao do Programa, respeitando os criterios da selecao e a
ordem de classificacao, de acordo com 0 estabelecido no artigo 16.

§2°. No caso de projeto que possua coorientador, ele podera ser continuado, a
criterio da Diretoria de Pesquisa e lnovacao, com 0 coorientador assumindo a
orientacao e podendo a bolsa continuar com 0 estudante.

§3°. E vedado ao orientador repassar a outro a orientacao de seu/s
estudante/s, exceto no caso previsto no paraqrafo 2°.

Art . 20 . A Coordenacao do Programa podera cancelar ou suspender bolsas a
qualquer momento, caso constate 0 nao cumprimento das normas previstas nesta
Req ularnentacao ou nos Regulamentos do CNPq.

DAS OBRIGACOES E COMPROMISSOS
Art. 21. Constituem deveres para os servidores orientadores no PIBICTIIIFG:
I. selecionar e indicar 0 estudante para participar do Programa ;
II. apresentar, em formu lario proprio, um plano de atividades detalhado para

cada estudante;
III. apresentar, em forrnulario proprio , relatorio parcial semestral contendo

aval iacao das atividades desenvolvidas pelo estudante, segundo cronograma
estabelecido pela PROPPG ;

IV. responsabilizar-se pela entrega de relatorio parcial e do relato rio final
elaborado pelo estudante de acordo com normas e cronograma estabe lecidos pela
PROPPG;

V. orientar 0 estudante nas distintas fases do trabalho cientifico, cumprindo 0

cronograma proposto, incluindo a elaboracao de relatorio parcial e final e de material
para ser apresentado em congressos e serninarios organizados pelo IFG ou outros
orgaos e institulcoes:

VI. acompanhar 0 estudante na apresentacao do trabalho nos Seminaries Local
e Institucional de lnlciacao Cientifica e Tecnoloqica do IFG;

VII. incluir 0 nome do estudante, que tiver participacao efetiva na pesquisa, na
autoria dos trabalhos que forem publicados em periodicos e em anais de congressos,
fazendo referencia a sua condlcao de participante do PIBICTI/IFG;
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VIII. comprovar, a qualquer tempo , a producao cientifica, tecnol6gica ou
artistica , declarada no Curriculo Lattes apresentado, por sollcltacao da Diretoria de
Pesquisa e lnovacao ou do Cornite Interne do Programa ;

IX. informar a Gerencia de Pesquisa , Pos-Graduacao e Extensao (GEPEX) ,
imediatamente, os eventua is cancelamentos de bolsas e/ou substitulcao de alunos de
iniclacao cientifica e tecnol6gica, com a devida justificativa e acompanhada do
respectivo relat6rio das atividades realizadas pelo estudante no periodo ;

X. participar como consultor ad hoc dos programas de pesquisa e de lniciacao
cientifica e tecnol6gica geridos pela PROPPG , sempre que solicitado.

Art . 22. Constituem deveres dos discentes participantes do PIBICTIIIFG :
I. dedicar-se integralmente as atividades academicas e de pesquisa,

disponibilizando carga horaria semanal minima, prevista em edital especifico, para as
atividades de pesquisa;

II. apresentar relat6rio parcial semestral das atividades desenvolvidas, segundo
cronograma estabelecido pela PROPPG;

III. apresentar, ao termino da pesquisa, 0 relat6rio final escrito de acordo com
normas e cronograma estabelecidos pela PROPPG;

IV. participar dos Serninarlos Local e Institucional de lniciacao Cientifica e
Tecnol6gica do IFG, sob a forma exigida pela coordenacao do evento;

V. fazer referencia a sua condlcao de aluno de lniciacao Cientifica ou de
lniclacao em Desenvolvimento Tecnol6gico e lnovacao nas publicacoes e trabalhos
apresentados e, em caso de bolsista, fazer referencia tarnbern a agencia de fomento da
bolsa (CNPq, IFG);

VI. comunicar imediatamente ao orientador caso nao seja possivel cumprir 0

seu plano de trabalho, por qualquer motivo;
VII. comunicar a GEPEX quaisquer eventuais problemas ocorridos durante a

execucao do Plano de Trabalho;
VIII. apresentar relat6rio de atividades desenvolvidas, devidamente assinado

pelo orientador, caso sua partlclpacao no PIBICTI/IFG seja cancelada antes do termino
da pesquisa , sob pena, no caso de bolsista , de devotucao das parcelas de bolsa
recebida ;

IX. devolver ao IFG, ou ao CNPq, as parcelas mensais indevidamente recebidas,
caso os requisitos e as compromissos estabelecidos pelo Programa nao sejam
cumpridos.

Paraqrafo unlco. Com excecao dos estudantes de nivel rnedio, todos os bolsistas
deverao possuir conta-corrente propria e individual para 0 recebimento das mensalidades
das bolsas.

DA INADIM PLENCIA
Art. 23. 0 orientador ficara em situacao de inadimplencia quando :
I. nao orientar 0 estudante nas distintas fases do trabalho cientifico ,

obedecendo ao cronograma proposto, incluindo a elaboracao do relat6rio parcial e do
relat6rio final ;

II. nao acompanhar 0 estudante na aprssentacao do trabalho nos Serninarios
Local e Institucional de lniciacao Cientifica e Tecnol6gica do IFG, a menos que sua
justificativa seja aceita pelo Cornite Interno do Programa ;
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III. nao cumprir os compromissos e obriqacoes constantes no presente
Requlamento.

Paraqrafo Onlco, A sltuacao de inadirnplencia acarretara ao orientador 0

impedimenta de participar do Programa no edital subsequente.

Art. 24. 0 estudante, bolsista ou voluntario, ficara em situacao de lnadirnplencla
quando:

I. nao cumprir quaisquer das atividades obriqatorias do PIBICTI/IFG, sem
justificativa aceita pelo Cornite Interno do Programa;

II. interromper a pesquisa, sem dar conhecimento ao orientador e a
Coordenacao do PIBICTIIIFG e sem a apresentacao do relatorio das atividades
desenvolvidas;

III. nao apresentar 0 relatorio parcial;
IV. nao apresenta r trabalho nos Seminaries Local e Institucional de lniciacao

Cientffica e Tecnoloqica do IFG, sem que haja justificativa plauslvel aceita pelo Cornite
Interne do Programa;

V. nao apresentar 0 relatorio final ;
VI. nao executa r as correcoes sugeridas pelo Cornite Interno do Programa no

relatorio final, apos a revisao, dentro do prazo estabelecido pela Coordenacao do
PIBICTI/IFG,

Paraqrafo unico. A sltuacao de inadimplencia acarretara ao estudante 0

impedimento de participar do Programa no edital subsequente ,

DA CERTIFICACAo
Art. 25, A PROPPG emltira certificacao de partlcipacao no PIBICTIIIFG aos

estudantes e orientadores, que tenham cumprido todas as obrlqacoes com 0 Programa.
Paraqrafo unlco, Fara jus a certif icacao prevista no caput somente os

estudantes que tenham pelo menos 6 (seis) meses de partlcipacao no Programa,
desde que seu relatorio final seja aprovado ou a justificativa para sua exclusao e
relat6rio das atividades sejam acatados pelo Cornite Interno do PIBICTI.

Art . 26. Estudantes e orientadores em situacao de inadirnplencia com 0

PIBICTIIIFG nao serao certificados pelo Programa.

DAGESTAo
Art, 27. A qestao do PIBICTI/IFG e atribuicao da PROPPG, nomeando 0

Coordenado r e 0 Cornite Interne do Proqrama.
Paraqrafo unico. A Coordenacao do PIBICTIIIFG devera ser exercida por urn

servidor com tftulo de doutor,

Art , 28. Os membros do Comite Interno do PIBICTI/IFG deverao preencher os
seguintes requisitos:

I. ser docente ou tecnlco-acrnlnlstrativo do quadro de pessoal permanente do
IFG, exercendo plena atividade de pesquisa , evidenciada por sua recente producao
intelectual;

II. possuir titul o de doutor.
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Paraqrafo unico. A presidencia do Comite Interno sera exercida pelo
Coordenador do PIBICTI.

Art . 29 . Sao atribulcces do Coordenador do PIBICTIIIFG:
I. assessorar a PROPPG com a indicacao de nomes para a cornpos lcao do

Comite Interno do Programa;
II. convidar pesquisadores bols istas em produtividade do CNPq para compor 0

Cornite Externo de avallacao do Programa;
III. participar ativamente na aval lacao e no acompanhamento sistematico das

acoes do Programa;
IV. elaborar os editais de selecao, de acordo com as normas do presente

Regulamento, alern de divulgar e coordenar as atividades ali definidas;
V. coordenar a proqrarnacao do Serninario Institucional de lnlciacao Cienlifica e

Tecnol6gica do IFG;
VI. incentivar a part icipacao de servidores e estudantes do IFG nas atividades

do Serninario Institucional de lniclacao Cientifica e Tecnol6gica;
VI I. coordenar a emissao dos certificados de aprssentacao de trabalho no

Serninario Institucional de lnlclacao Cientifica e Tecnol6gica , e tarnbern de participacao
no PIBICTI/IFG.

Art . 30. Sao atribulcoes do Comlte Interno do PIBICTI/IFG:
I. participar das reunioes convocadas pelo Coordenador do Programa e pela

PROPPG;
II. avaliar a producao cienlifica dos orientadores inscritos na selecao de acordo

com normas do edital, com a prerrogativa de solicitar, a qualquer tempo, cornprovacao
da producao cienlifica, tecnol6gica ou art istico-cultura l constante do curriculo Lattes do
proponente;

III. avaliar os estudantes indicados pelos orientadores;
IV. incentivar a particlpacao de estudantes e servidores do IFG no Programa;
V. colaborar na elaboracao e divulqacao do edital de setecao do Programa;
VI. aval iar as propostas submetidas ao edita l de selecao do Programa;
VII. avalia r e emitir pareceres sobre os relat6rios finais elaborados pelos

estudantes;
VIII. colaborar na orqan izacao do Sernina rio Institucional de lnlciacao Cient ifica e

Tecnol6gica do IFG.

DO ACOMPANHAMENTO
Art. 31. 0 acompanhamento da execucao dos pianos de ativ idades sera

realizado pelas GEPEX dos campi, por meio dos relat6rios parciais preenchidos pelos
estudantes e orientadores e entregues em data estabelecida pela Diretoria de Pesquisa
e Inovae<ao/PROPPG.

Paraqrafo unico. A GEPEX rnantera arquivo atualizado dos relat6rios parciais
ent regues pelos estudantes e orientadores, e informara a Diretoria de Pesquisa e
lnovacao sobre a regularidade dos pianos de trabalhos, de forma a nao haver
interrupcao no pagamento das bolsas.

Reito ria do Instituto Federal de Educacao, Ci,mcia e Tecnologia de Goias
Av. Assis Chateaubriand, n' 1.658. Setor Oeste. CEP: 74.130-012. Goiania-GO
Fane: (62) 3612-2200



•••••••• INSTITUTO FEDERAL
•• Golas

MINISTERIO DA EDUCACAo
SECRETARIA DE EDUCACAo PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAo. CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOlAS
REITORIA

Art . 32. 0 orientador, ao termino da pesquisa, ficara responsavel pelo envio , a
GEPEX, do relatorio final redigido pelo estudante segundo normas estabelecidas pela
PROPPG.

Paraqrafo unico. Os relator ios finais deverao ser encaminhados a Diretoria de
Pesquisa e lnovacao, para avaliacao do Cornite Interno do Programa.

DA PARTICIPACAo EM EVENTOS
Art. 33. A PROPPG incentivara os estudantes vinculados ao PIBICTI/IFG a

participarem em eventos cientificos e tecnoloqicos.
Paraqrafo unico. As condicoes e requisitos para a solicitacao deste incentivo

serao estabelecidos em reqularnentacao propria .

DAS DISPOSICOES FINAlS
Art. 34. A concessao das bolsas pelo PIBICTI/IFG esta condicionada a

disponibilidade orcamentaria do IFG e a cota institucional de bolsas disponibilizadas
pelo CNPq.

Art . 35. 0 IFG resguarda 0 direito de, a qualquer momento , solicitar
lnforrnacoes ou documentos adicionais julgados necessa ries.

Art . 36. A constatacao, a qualquer tempo, da pratica de plagio ou de fraude nos
projetos submetidos ou nos relatorios apresentados serao motivos para a abertura de
processo administrativo disciplinar, com perspectiva a apuracao dos fatos e aplicacao
das penalidades previstas em Lei.

Art . 37. Os casos omissos, nao previstos neste Regulamento, serao analisados
pela Pro-Reitoria de Pesquisa e Pos-Graduacao e submetidos ao Reitor do IFG.

Art . 38. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovacao pelo
Conselho Superior do IFG.

Goiania , 20 de junho de 2016.
\

_ /
JERONIMO RODRIGUES DA SIL

Presidente do Conselho Super.' r
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