
  

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  

PROVIC_UNIT 

Entre março de 2015 e fevereiro de 2016 

 

Programa Voluntário de Iniciação Científica 

 

Março de 2015 – assinatura do termo de concessão; 

15 de maio de 2015 – entrega de relatório trimestral do aluno; 

14 de agosto de 2015 – entrega de relatório semestral/parcial do aluno e comprovante de 

inscrição de trabalho para apresentação de banner na SEMPESq 2015 (apenas para 

voluntários não vinculados a um PROBIC). 

17 de novembro de 2015 – entrega de relatório trimestral do aluno; 

17 de fevereiro de 2016 – entrega de relatório semestral/final (01 cópia impressa e 01 cópia 

eletrônica em CD).  

 

Informações úteis: 

 Os relatórios trimestrais, parcial e final deverão ser entregues em modelo próprio 

disponibilizado por esta Diretoria de Pesquisa e Extensão; 

 Mesmo que o(s) aluno(s) voluntário(s) produza(m) relatórios em parceria com outro aluno 

(bolsista ou voluntário), cada voluntário deve entregar seu(s) relatório(s) pessoal(is); 

 Em agosto, até o dia 14, apenas os voluntários não vinculados a um PROBIC, deverão 

entregar o comprovante de inscrição de trabalho para apresentação de banner na SEMPESq 

2015 (submissão em Magister>Protocolo>Inscrição de trabalho para SEMPESq); 

 O atraso na entrega de qualquer um dos relatórios acarretará a suspensão temporária do 

projeto de iniciação científica, podendo, entretanto, a critério da Coordenação de Pesquisa 

ocorrer o cancelamento no programa em razão de pelo menos dois atrasos na entrega de 

relatórios;  

 O atraso na entrega do relatório, por mais de 30 dias, acarretará o cancelamento do projeto; 

 Qualquer alteração neste calendário de atividades, a Diretoria de Pesquisa e Extensão 

compromete-se a informar, via e-mail, e com antecedência, para as devidas providencias; 

 O projeto encerra-se automaticamente com a conclusão do plano de trabalho previsto no 

projeto, limitado a 12 meses ou quando o aluno se desvincula da Universidade. 
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