
 

 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão  

Coordenação de Pesquisa 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES -EDITAL Nº 1/2021  
CICLO 2021/2022 

 
Programas: PIBIC/PIBITI - CNPq - PROBIC/PROVIC/PROVITI - Unit 

 

Prezados Professores Orientadores e discentes vinculados ao Programa de Iniciação Científica e 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Unit/SE; 

Saudações! 

Apresentamos neste documento as INFORMAÇÕES GERAIS sobre o acompanhamento da 

execução dos projetos de pesquisa do ciclo 2021/2022. 

1. Periodicidade dos Relatórios: Neste ciclo os relatórios serão espaçados de forma 

diferenciada, segue calendário abaixo. 

Utilizaremos o Sistema SARA para envio dos Relatórios, em breve enviaremos uma comunicação 

sobre o procedimento do cadastro dos discentes no SARA a ser feito pelo(a) orientador(a), 

submissão dos relatórios e aprovação/validação do(a) orientador(a) diretamente no SARA; 

Os modelos oficiais para construção dos Relatórios ficarão disponíveis na página da Pesquisa 

(https://portal.unit.br/pesquisa/iniciacao-cientifica/). 

Identificação Meses de referência Data limite para a aprovação no 

Sistema SARA pelo(a) orientador(a) 

Relatório 1 Setembro, Outubro e Novembro /2021 06/12/2021 

Relatório Parcial Todos os meses até Fevereiro/2022 

(6 meses de projeto) 
04/03/2022 

Relatório 2 Março, Abril e Maio/2022 06/06/2022 

Relatório Final Todos os meses do projeto 

(Setembro/2021 a Agosto/2022) 
05/09/2022 

 

1.1 Acompanhamento Mensal do Discente: Considerando a periodicidade dos relatórios dos 

discentes neste ciclo, o processo de acompanhamento mensal das atividades dos discentes 

(bolsistas e voluntários) acontecerá através da resposta do(a) orientador(a) para um formulário 

eletrônico específico por área de conhecimento, desta forma, poderemos  acompanhar o 

desempenho dos discentes, bem como viabilizar o pagamento das bolsas.  
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Estes formulários serão abertos e fechados em cronograma especial, para que possamos, a cada 

mês, reiniciar os trâmites de pagamento da bolsa. O(a) Orientador(a) irá receber uma 

comunicação (e-mail) indicando a abertura do período de recebimento de respostas. 

2. Entrega do Parecer de Aprovação do CEP/CEUA para projetos que envolvem seres 

humanos:  

Projetos que necessitam de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e Comitê de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) deverão apresentar o parecer de aprovação até 30 de novembro de 

2021. Sob pena de cancelamento do projeto e transferência da bolsa para o próximo projeto 

subsequente classificado na área de conhecimento do referido Edital 

3. Solicitações de Declarações ao setor da Pesquisa Unit/SE: As solicitações de 

Certificados/Declarações devem ser feitas através de um  formulário eletrônico específico (link: 

https://forms.gle/4NTCecceFmas8ch67 ). 

Para solicitar declarações relacionadas ao Programa de Iniciação Científica é necessário ter 

participado de, no mínimo, três meses do projeto e estar em dia com a entrega dos relatórios. 

As declarações não substituem o Certificado oficial de conclusão do projeto de Pesquisa, que será 

disponibilizado ao discente somente após a apresentação dos resultados finais na SEMPESq 

2022. 

4. Solicitações de Cancelamento de Projeto e Substituições de Discentes: As solicitações 

devem ser feitas até o dia 05 de cada mês, em formulário específico disponível na página da 

Pesquisa (https://portal.unit.br/pesquisa/iniciacao-cientifica/). 

Qualquer alteração no calendário de atividades e no formato de apresentação dos relatórios, a 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão compromete-se a informar, via e-mail e com 

antecedência, para viabilizar as devidas providências. 

Este documento poderá sofrer atualizações sempre que for necessário. 

 

Eventuais dúvidas, favor reportar a pesquisa@unit.br. 

Muito obrigada pelo apoio e sigamos conectados! 

Qualquer dúvida, estaremos à disposição, 

 

Profa. Dra. Adriana Karla de Lima 

Coordenadora de Pesquisa 
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