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EDITAL N° 01/2020 

CHAMADA PÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ INTERNO PARA GESTÃO 

DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO 

(PIBICTI) DO IFG 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás (IFG), por meio da Diretoria de Pesquisa e Inovação (DPI), torna pública a 

presente Chamada para compor o Comitê Interno para gestão do Programa de Iniciação Científica, 

Tecnológica e Inovação nos termos da resolução nº. 020 de 20 de junho de 2016. 

 

1. OBJETIVO 

A presente Chamada Pública tem por objetivo compor o comitê interno para gestão do Programa de 

Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação do IFG (PIBICTI). 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 

2.1. Ser servidor do quadro permanente do IFG exercendo plena atividade de pesquisa; 

2.2. Possuir o título doutor; 

2.3. Ter disponibilidade para participar das reuniões ordinárias, que serão mensais e poderão ocorrer por 

web conferência, ocasionalmente. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO COMITÊ 

3.1. Colaborar na elaboração e na divulgação do edital do PIBICTI, bem como em todas as etapas do 

programa; 

3.2. Participar e organizar a seleção dos projetos, as etapas de avaliação dos projetos a serem 

contemplados por bolsas, a certificação dos projetos e emitir pareceres dos projetos quando demandado; 

3.3. Atuar na comissão organizadora anualmente definida para organizar o Seminário de Iniciação 

Científica e Tecnológica do IFG com apoio institucional da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PROPPG); 

3.4. Atuar conforme os termos da resolução nº. 020 de 20 de junho de 2016, Art. 30. 

 

4. DA COORDENAÇÃO DO COMITÊ 
4.1. O comitê será coordenado por membro escolhido dentre os nomeados para o comitê; 

4.2. São algumas das atribuições do coordenador do comitê presidir as reuniões deliberativas, controlar 

a frequência dos membros, elaborar as atas de reuniões do comitê e supervisionar todas as atividades do 

PIBICTI, tais como, a seleção, a avaliação e a certificação. 

4.3.Atuar conforme os termos da resolução nº. 020 de 20 de junho de 2016, Art. 29. 

 

5. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

5.1. As inscrições serão encaminhadas com o preenchimento do formulário eletrônico por meio do link 

https://limesurvey.ifg.edu.br/index.php/123625?lang=pt-BR até o dia 20 de fevereiro de 2020. 

5.2. O servidor deverá preencher no formulário eletrônico indicando a grande área do conhecimento do 

CNPq na qual atua em pesquisa para compor o comitê, entre as seguintes: 

Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 

Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística Letras e Artes e Multidisciplinar. 

5.3. A seleção será realizada pela Diretoria de Pesquisa e Inovação por meio dos critérios estabelecidos 

na resolução nº. 020 de 20 de junho de 2016, dentro de cada grande área, serão observadas a 

experiência em orientação no programa e a produtividade do servidor nos últimos 05 anos conforme 

disponível na plataforma Lattes. 

5.3.1. A Diretoria de Pesquisa e Inovação deverá atuar de forma a contemplar a maioria de 

representatividade dos câmpus do IFG dentro do Comitê. 

 

 

https://limesurvey.ifg.edu.br/index.php/123625?lang=pt-BR
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6. DA HOMOLOGAÇÃO, DO RESULTADO E DO RECURSO 

6.1. As inscrições serão homologadas com a ordem de classificação no o dia 21 de fevereiro de 2020. 

6.2. Poderão ser impetrados recursos contra o resultado até o dia 27 de fevereiro de 2020 por meio do 

endereço de email pesquisa@ifg.edu.br. 

6.3. O resultado final será publicado no dia 28 de fevereiro de 2020. 

6.4. Os servidores não indicados como membros do comitê interno serão indicados como suplentes. 

6.5. Caso não receba inscrições em todas as grandes áreas, a Diretoria de Pesquisa e Inovação poderá 

indicar o suplente de outra área ou convidar algum servidor para a composição. 

 

7. DA POSSE E DA ELEIÇÃO DO COORDENADOR 
7.1. Será convocada reunião no dia 03 de março de 2020 junto à Pró-Retoria de Pesquisa e Pós-

Graduação e o Comitê Externo do PIBICTI para a posse dos membros do Comitê Interno para gestão 

do Programa de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação e o início dos Trabalhos do Comitê 

Interno. 

7.2. A Diretoria de Pesquisa e Inovação conduzirá a primeira reunião, onde será escolhido o 

Coordenador do Comitê Interno. 

7.3. O Coordenador, bem como o Comitê Interno, terá mandato até 31 de dezembro de 2021. 

 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão 

ser obtidos por intermédio da Diretoria de Pesquisa e Inovação no e-mail pesquisa@ifg.edu.br; 
8.2 Cabe à PROPPG o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas na presente 

Chamada Pública. 
 

 

 

Prof. Dr. Thiago Eduardo Pereira Alves 
Diretor de Pesquisa e Inovação 

 

 

Prof. Dr. Paulo Francinete Silva Junior 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Grauduação 
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